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III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je poiskati razlike med usklajevanjem poklicnega in zasebnega 

življenja zaposlenih v banki s certifikatom in banki brez certifikata Družini prijazno podjetje. 

V raziskavo sta bili vključeni dve primerljivi banki, ki sta se v slovenskem prostoru oblikovali 

iz podružnic tujih bank in se razvili v samostojni banki. Za zbiranje podatkov smo uporabili 

vprašalnik v elektronski obliki. V raziskavi je sodelovalo 226 zaposlenih in 8 študentov v obeh 

izbranih bankah. Ugotovljena je bila podobnost med izbranima bankama ter to, da certifikat 

Družini prijazno podjetje nima tako velikega vpliva, kot bi si želeli, oziroma da so aktivnosti 

družbene odgovornosti do zaposlenih pri obeh bankah tako močne, da razlik pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja ni, in da se tako zaposleni v banki s certifikatom kot zaposleni 

v banki brez certifikata soočajo s podobnimi težavami, izzivi, ki jih prinaša usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. Ugotavljamo, da se za certifikat Družini prijazno podjetje 

banke odločajo, ker s tem širši javnosti sporočajo, katere ugodnosti v povezavi z njihovim 

družinskim življenjem, poleg zakonskih pravic, ponujajo svojim zaposlenim. 

Ključne besede: družbena odgovornost do zaposlenih, banka, usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja, certifikat Družini prijazno podjetje.  

SUMMARY 

The aim of the master’s thesis is to determine the differences in how employees of banks with 

the Family Friendly Enterprise Certificate, and employees of banks without it, balance 

professional and private life. Two comparable banks, both of which started as branches of 

foreign banks in Slovenia and then transformed into independent banks, were included in the 

survey. An online questionnaire was used to collect data. 226 employees of both banks and 8 

student workers participated in the survey. We found similarities between the banks and that 

the Family Friendly Enterprise Certificate does not have as big of an impact as hoped for, or 

that social responsibility activities for employees in both banks are so effective that there are 

no differences in balancing work and private life. Employees of both banks face similar 

problems and challenges in balancing their professional and private lives. We conclude that 

banks choose to obtain the Family Friendly Enterprise Certificate because they wish to inform 

the public about the family-related benefits they offer employees in addition to the ones required 

by law. 

Key words: social responsibility to employees, bank, balancing professional and private life, 

Family Friendly Enterprise Certificate.  

UDK:316.477:336.71(043.2)
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1 UVOD 

Namen uvodnega poglavja je predstaviti ter opredeliti obravnavani problem s teoretičnimi 

izhodišči. V uvodnem delu bomo predstavili cilje in hipoteze magistrske naloge ter metode 

raziskovanja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Namen naloge je bil poiskati podobnosti in značilne razlike med usklajevanjem poklicnega in 

zasebnega življenja zaposlenih v banki X, ki nima certifikata Družini prijazno podjetje (v 

nadaljevanju CDPP), in zaposlenih v banki Y, ki CDPP ima. Glavni cilj naloge je bil ugotoviti, 

ali zaposleni v banki s CDPP bolje/lažje usklajujejo delo in zasebno življenje kot zaposleni v 

banki brez CDPP.  

Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor (2010) so v raziskavi ugotovili, da je med anketiranimi 

organizacijami, ki imajo CDPP, med zaposlenimi več žensk ‒ delež zaposlenih žensk znaša v 

povprečju 57 %. Interes organizacij po CDPP je očitno večji v organizacijah, kjer zaposlujejo 

ženske. Ugotovljeno je bilo, da se za CDPP najpogosteje odločijo organizacije, kjer zaposlujejo 

visoko kvalificirani kader (45 %) v starosti med 25 in 40 let (73 %), to pa je tudi obdobje, ko je 

kar 68 % zaposlenih staršev otrok v predšolskem in šolskem obdobju ‒ zanje je usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja pomembno zaradi skrbstvene vloge in dnevnih obveznosti, 

ki jih imajo starši otrok. V isti raziskavi je bilo ugotovljeno, da primerjava dveh organizacij, 

ene s CDPP, druge pa brez CDPP, v Sloveniji še ni bila opravljena, kar je bilo v analizi učinkov 

uvajanja družini prijaznega delovnega okolja izpostavljeno kot priložnost za nadaljnje 

raziskave. Do tedaj so bile opravljene le raziskave znotraj organizacij s CDPP, kar pa nam ne 

da jasne slike o učinku CDPP na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.  

CDPP je svetovalno-revizijski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem načinu 

upravljanja, sodelovanja z zaposlenimi za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Začetek CDPP sega v leto 2007, ko so v Sloveniji začeli podeljevati CDPP in so v ospredje 

stopili ukrepi za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prilagajajo jih glede na 

potrebe organizacije in veljavne zakone na področju Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) 

(Inštitut Ekvilib 2015). 

Z nalogo smo želeli ugotoviti, ali je CDPP dodatek za komuniciranje s širšo javnostjo pri 

iskanju novih zaposlenih oziroma »milo za pranje vesti« ‒ termin je uporabil Pečjak (1999) v 

članku, v katerem kritično piše o človekovih vrednotah in vedenju posameznikov, pri čemer 

pravi, da se po ugotovitvah socialnopsiholoških študij vrednote in vedenje ne povezujeta, pač 

pa na vedenje posameznika vpliva življenjska situacija in vloga posameznika v družbi. 

Kozjek in Tomaževič (2011) navajata, da je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bolj 

kompleksno in se ne nanaša le na starše z otroki, pač pa na vse zaposlene. Kljub vedno bolj 
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stresnim razmeram v poklicnem življenju organizacije od zaposlenih pričakujejo tudi visoko 

skrb za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Dovolj počitka, športno udejstvovanje 

in polno življenje za učinkovito delo so stvar posameznika, vendar morajo v izogib negativnim 

posledicam stresa zaradi neusklajenosti poklicnega in zasebnega življenja tako posamezniki kot 

organizacije in država iskati dolgoročne skupne rešitve, ki bodo koristile vsem deležnikom 

družbe. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen magistrske naloge je na osnovi teoretičnih izhodišč in empirične raziskave ugotoviti 

uspešnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah (ena od njiju 

ima CDPP, druga pa CDPP nima). 

Cilji magistrske naloge: 

 podati sistematični pregled domače in tuje strokovne in znanstvene literature in virov s 

področja družbene odgovornosti in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; 

 opredeliti vlogo in pomen družbene odgovornosti do zaposlenih; 

 opredeliti vlogo in pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; 

 z raziskavo preučiti povezanost družbene odgovornosti v izbranih bankah (ena ima CDPP, 

druga pa CDPP nima) na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; 

 na osnovi izsledkov raziskave sodelujočima bankama podati usmeritve za nadaljnje delo 

na področju družbene odgovornosti do zaposlenih ter usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja; 

 na osnovi izsledkov raziskave podati predloge za nadaljnje raziskave. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

‒ H1: Družbena odgovornost do zaposlenih je v banki, ki ima CDPP, statistično značilno 

višja kot v banki, ki CDPP nima.  

S hipotezo 1 smo preverili, ali se aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih v banki, ki 

ima CDPP, izvajajo na statistično značilni višji ravni kot v banki, ki sicer deluje družbeno 

odgovorno do zaposlenih, vednar banka ni imetnica CDPP. Z omenjeno hipotezo 1 smo 

preverjali učinek CDPP in družbene odgovornosti do zaposlenih. Med trditve o družbeni 

odgovornosti do zaposlenih v banki smo šteli trditve (ordinalne spremenljivke) iz prvega sklopa 

vprašalnika. Hipotezo smo preverili s t-testom. 

‒ H2: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v banki, ki ima CDPP, poteka na 

statistično višji ravni kot v banki, ki CDPP nima.  

S hipotezo 2 smo preverili, ali ima CDPP vpliv na usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja v banki s CDPP in se to kaže na statistično značilni višji ravni kot v banki, ki CDPP 

nima. To bi v praksi pomenilo, da če ima banka CDPP, usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja v tej banki poteka na statistično značilni višji ravni kot v banki, ki CDPP nima. Med 
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trditve o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja smo šteli trditve (ordinalne 

spremenljivke) iz drugega sklopa vprašalnika. Hipotezo smo preverili s t-testom. 

‒ H3: Med posameznimi strokovnimi/položajnimi skupinami zaposlenih obstaja statistično 

značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

S hipotezo 3 smo želeli preveriti, kakšen vpliv ima starost, stopnja izobrazbe in delovno mesto 

na ocenjevanje ukrepov, ki izhajajo iz usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v bankah.  

Hipotezo 3 smo razdelili na tri podhipoteze: 

‒ H3.1: Med posameznimi starostnimi skupinami zaposlenih obstaja statistično značilna 

razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 

S podhipotezo 3.1 se je predvidevalo, da se potrebe zaposlenih razlikujejo glede na starost 

(starejši zaposleni imajo drugačne potrebe pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

od mlajših zaposlenih, ki usklajujejo delo, družinske obveznosti z majhnimi otroki ‒ varstvo 

otrok in prosti čas), zato so se predvidele statistično značilne razlike v ocenjevanju ukrepov za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja glede na starost zaposlenih. 

‒ H3.2: Med posameznimi skupinami zaposlenih glede na stopnjo pridobljene izobrazbe 

obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 

S podhipotezo 3.2 se je predvidevalo, da stopnja izobrazbe vpliva na ocenjevanje ukrepov za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in da zaposleni z višjo izobrazbo so praviloma 

na bolj odgovornih delovnih mestih, kar jim omogoča drugačno usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja kot zaposlenim z nižjo izobrazbo, in se jim ni treba držati poslovnega časa 

bank ipd., zato se je predvidevala statistično značilna razlika pri ocenjevanju ukrepov za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja glede na stopnjo pridobljene izobrazbe. 

‒ H3.3: Med posameznimi skupinami zaposlenih glede na delovno mesto obstaja statistično 

značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 

S podhipotezo 3.3 se je ugotavljalo, ali obstaja statistično značilna razlika med delovnimi mesti 

v banki. Izhajali smo iz predpostavke, da so v banki fleksibilna in nefleksibilna delovna mesta. 

Torej delovna mesta, za katera velja, da zaposleni delo lahko nekoliko prilagodijo. Zato se je 

predvidevalo, da imajo zaposleni na nefleksibilnih delovnih mestih v bankah povsem druge 

potrebe, ko gre za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, od zaposlenih v banki, ki 

znotraj svojega delovnega mesta lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. Hipotezo 3 in 

vse podhipoteze smo preverili z analizo variance – ANOVA. 

‒ H4: Med družbeno odgovornostjo zaposlenih in usklajevanjem poklicnega in zasebnega 

življenja v dveh izbranih bankah obstaja statistično značilna pozitivna povezanost. 

Hipotezo 4 smo preverili na naslednji način: s faktorsko analizo (metoda PCA) smo oblikovali 

novo odvisno spremenljivko »UPiZŽ« in novo neodvisno spremenljivko »družbena 

odgovornost do zaposlenih« (komuniciranje z vodstvom; kadrovska politika banke in kot tretjo 

neodvisno spremenljivko komuniciranje med zaposlenimi). Sledila je izvedba regresijske 

analize, s katero smo ugotavljali povezanost teh dveh spremenljivk. 
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1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga temelji na teoretičnem in empiričnem delu. V teoretičnem delu smo uporabili 

metodi deskripcije in kompilacije. Z zbiranjem, urejanjem obstoječih podatkov ter informacij 

smo posamezne ugotovitve med seboj primerjali ter interpretirali. Povzeli smo opazovanja, 

spoznanja, stališča, sklepe ter rezultate avtorjev obravnavane tematike (Zelenika 2000, 338–

339). 

Analizirali smo relevantno tujo in domačo strokovno in znanstveno literaturo ter druge vire s 

področja družbene odgovornosti do zaposlenih in usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja kot dela družbene odgovornosti. V sklopu priprave naloge smo tako sistematično 

preučili med 80 in 120 bibliografskih enot (znanstvenih člankov iz revij, prispevkov iz 

zbornikov, monografskih publikacij ter drugih javno dostopnih primarnih in sekundarnih baz 

podatkov). 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Za zbiranje 

podatkov in informacij smo uporabili anketni vprašalnik (elektronska oblika) zaprtega in 

odprtega tipa, ki je bil sestavljen iz treh delov, in sicer: 

 prvi del: trditve s področja družbene odgovornosti do zaposlenih; 

 drugi del: vprašanja in trditve s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;  

 tretji del: splošni demografski podatki anketiranih oseb. 

V raziskavo smo vključili populacijo zaposlenih v dveh izbranih bankah. Na dan 31. 12. 2014 

je bilo v obeh bankah zaposlenih 696 oseb. Od tega v izbrani banki X (brez CDPP) 215 

zaposlenih in v izbrani banki Y (s CDPP) 481 zaposlenih (Banka X 2015; Banka Y 2015). Na 

dan 31. 12. 2015 je bilo v izbranih bankah 677 zaposlenih, od tega v banki X 226 zaposlenih in 

v banki Y 451 zaposlenih (Banka X 2016; Banka Y 2016). V raziskavo so bili povabljeni vsi 

zaposleni v dveh izbranih bankah, ki imajo dostop do elektronske pošte, tudi tisti, ki v izbranih 

bankah opravljajo študentsko delo, vendar uradnega podatka, koliko študentov je bilo v 

posamezni banki na dan 31. 12. 2014 oziroma na dan 31. 12. 2015, ni. 

Na začetku smo pri postavitvi okvirja raziskave ocenili, da bo zadostna podlaga za nadaljnjo 

statistično obdelavo podatkov, če bomo prejeli 150 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, kar bi 

pomenilo približno petino celotnega vzorca. Težko je bilo napovedati delež udeležbe v 

raziskavi, saj so bile dosedanje raziskave s tega področja organizirane v manjšem obsegu ali pa 

v sklopu Inštituta Ekvilib (namenjene so zaposlenim v organizacijah s CDPP in predstavljajo 

enega izmed ukrepov v sklopu CDPP, zato so težko primerljive z raziskavami v sklopu 

zaključnih nalog). Nekatere primerljive raziskave z obravnavanega področja pa primerjalno 

obravnavajo sekundarne podatke. Po končani raziskavi usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja v izbranih bankah je bilo ugotovljeno, da je bilo v raziskavi prejetih 234 popolnoma 

izpolnjenih vprašalnikov (226 zaposlenih in 8 študentov), ki so v času raziskave v izbranih 

bankah opravljali redno ali študentsko delo. Vzorec ocenjujemo kot zadovoljiv. 
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Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v prvem delu vprašalnika so anketirane osebe označile 

na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici. Drugi del vsebuje odprti in zaprti tip vprašanj. 

V tretjem delu pa je sklop demografskih podatkov. Kot tehniko anketiranja smo uporabili 

anketiranje po elektronski pošti v obeh izbranih bankah.  

Opravili smo osnovno statistično obdelavo tako pridobljenih podatkov. Poleg računanja opisnih 

statistik smo pri ordinalnih spremenljivkah (za potrebe preverjanja zastavljenih hipotez) izvedli 

tudi t-test, analizo variance – ANOVO, faktorsko in regresijsko analizo. Izide smo interpretirali, 

preverili hipoteze in oblikovali sklepe oziroma ugotovitve. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predvidene predpostavke pri obravnavanju problema: 

 predpostavljamo, da so zaposleni v izbranih bankah brez zadržkov podali realne 

podatke in odgovore; 

 predpostavljamo, da so izsledki raziskave kljub razlikam v številu zaposlenih v obeh 

bankah primerljivi, zaradi skupnih drugih dejavnikov, na primer tipa organizacije, 

podobne organizacijske strukture, lastništva (obe banki sta v tuji lasti) idr. 

 predpostavljamo, da so pridobljeni podatki verodostojni za oblikovanje aktivnosti iz 

CDPP. 

Omejitve pri obravnavanju problema: 

 anketiranje je bilo izvedeno v dveh bankah v Sloveniji, zato ugotovitev raziskave ni 

mogoče posploševati na vse banke v Sloveniji; 

 omejen čas anketiranja je bil omejen na 10 delovnih dni; 

 nezainteresiranost zaposlenih za izpolnjevanje precej obsežnega anketnega 

vprašalnika; 

 raziskave s področja CDPP, ki jih izvajajo organizacije interno, niso na voljo za 

morebitne primerjave; 

 v vzorec so bili vključeni zaposleni v bankah, ki uporabljajo elektronsko pošto, in 

študentje, ki tako kot zaposleni uporabljajo elektronsko pošto in opravljajo delo v 

izbranih bankah 8 ur dnevno/40 ur tedensko; 

 področje družbene odgovornosti je veliko širši pojem, kot je obravnavan v nalogi, kjer 

se nanaša le na družbeno odgovornost do zaposlenih v finančnih organizacijah ‒ 

bankah; 

 odgovori v bankah so lahko pristranski, saj je raziskovalka zaposlena v eni od izbranih 

bank, vendar ne na vodstvenem položaju in ne v povezavi s timom, ki se ukvarja z 

družbeno odgovornostjo do zaposlenih v izbrani banki. 
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1.5 Struktura naloge  

Prvo uvodno poglavje je namenjeno opredelitvi obravnavanega problema s teoretičnimi 

izhodišči. V uvodnem poglavju je opredeljen namen, cilj ter opisane hipoteze in predstavljene 

metode raziskovanja ter omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema v magistrski 

nalogi z naslovom Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah. 

Drugo poglavje namenjamo družbeni odgovornosti, ki se izvajajo v finančnih organizacijah  ̶ 

bankah. Poglavje opredeljuje osnovne pojme teorije družbene odgovornosti in se nadaljuje v 

izhodiščih družbene odgovornosti do zaposlenih, ki je del družbene odgovornosti. Ker 

primerjamo dve banki v Sloveniji, nas je zanimala tudi družbena odgovornost v omenjenih 

bankah v obdobju petih let. Za banko s CDPP ga lahko opredelimo kot obdobje pred 

pridobitvijo CDPP in po njem. Poglavje o družbeni odgovornosti v obeh bankah se zaključi s 

pregledom družbene odgovornosti v obeh izbranih bankah med letoma 2010 in 2015. 

Tretje, najobsežnejše poglavje teoretičnega dela je namenjeno usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja, ki se začne s teoretičnim ločevanjem poklicnega in zasebnega življenja ter 

se nadaljuje v pravnih izhodiščih. Sledi točka, ki je namenjena CDPP v Sloveniji s poudarkom 

na bankah. Osrednji del tega poglavja namenjamo primerjavi vsebine Zakona o delovnih 

razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, 21/13, 78/13, 47/15, 33/16) in vsebine Kolektivne pogodbe 

za dejavnost bančništva v Sloveniji (KPDBS, Uradni list RS, št. 5/11, 14/13, 4/14, 95/14, 46/16) 

na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter aktivnosti CDPP kot nadgradnje 

pravnih določil, ki veljajo za zaposlene v banki s CDPP in ostalih bankah s CDPP v RS. Po 

primerjalni analizi omenjenih vsebin sledi kratek pregled dejavnosti CDPP na tujem na primeru 

bank in proti koncu poglavja sledi hitri pregled pozitivnih učinkov pri usklajevanju poklicnega 

in zasebnega življenja ter negativnih pojavov, ki lahko nastanejo zaradi težav pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja. Tretje poglavje zaključimo s pregledom raziskav s področja 

CDPP v Sloveniji. 

Četrto poglavje prikazuje izsledke empirične raziskave o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja v dveh izbranih bankah. Na začetku četrtega poglavja so predstavljeni metodologija, 

populacija in vzorec. V nadaljevanju sledi pregled izsledkov družbene odgovornosti do 

zaposlenih v dveh izbranih bankah, nato sledi empirični del, ki se nanaša na usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. Četrto poglavje zaključimo s preverjanjem vseh hipotez ter 

podhipotez, ki so izhodišče za zadnje, peto poglavje in sklepne misli o obravnavani tematiki v 

magistrski nalogi z naslovom Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih 

bankah. 

Zadnje, peto poglavje je namenjeno sklepnim ugotovitvam s prispevkom za znanost in predlogi 

za nadaljnje raziskave s področja obravnavane tematike.  

V nadaljevanju sledi poglavje o teoriji družbene odgovornosti. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0153
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3966
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2 DRUŽBENA ODGOVORNOST  

Drugo poglavje je namenjeno teoretičnim izhodiščem družbene odgovornosti, teoretičnim 

izhodiščem družbene odgovornosti do zaposlenih v finančnih organizacijah  ̶  bankah, kot 

pomembnega dela pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Ob koncu poglavja smo 

preverili aktivnosti s področja družbene odgovornosti do zaposlenih v dveh izbranih bankah.  

2.1 Teoretična izhodišča družbene odgovornosti 

Družbena odgovornost je postala eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri izgradnji 

sodobne družbe (Dujmovič, Sinkovič in Vitasovič 2010, 1). Trajnostni razvoj, kot je zaslediti 

v literaturi, oziroma družbena odgovornost je pomemben element poslovanja organizacij 

(D'Amato, Henderson in Florence 2015, 2), javnih in zasebnih organizacij (Forte 2013, 816) ‒ 

nanaša se na poslovno etiko in družbeno uspešnost organizacije, pri čemer ima pridobivanje 

znanj pomembno vlogo za razvoj družbene odgovornosti v organizacijah (D'Amato, Henderson 

in Florence 2015, 2; Forte 2013, 816). 

Družbeno odgovorno delovanje je ključnega pomena za obstoj vsake organizacije (Horvat, 

Klačmer Čalopa in Trojnar 2015, 586), do družbe, okolja, zaposlenih, dobaviteljev, strank, torej 

vseh članov družbe (Kiran in Sharma 2011, 16). Organizacije morajo pri sprejemanju odločitev 

upoštevati vpliv odločitev na družbo, zaposlene in okolje. Organizacije so dolžne vložiti vse 

napore oziroma prevzeti odgovornost za svoja dejanja in razviti družbeno odgovorno 

poslovanje, da bi lahko preživele na konkurenčnem trgu (Horvat, Klačmer Čalopa in Trojnar 

2015, 594). 

Arzenšek (2011, 219) ugotavlja, da je treba v času gospodarske krize odgovornosti do 

zaposlenih posvečati še posebno veliko pozornosti, saj so zaposleni v organizacijah, ki se 

zavedajo svoje družbene odgovornosti, bolj motivirani, uspešni in zadovoljni s svojim delom 

in posledično tudi s svojim življenjem. Organizacije, v katerih ne vidijo pomena razvoja 

družbene odgovornosti do zaposlenih, so se in se bodo tudi v prihodnje znašle v težavah. 

Gorenak (2014, po Djokić in Martinčič 2015, 491) družbeno odgovornost opisuje kot nenehno 

zavezo organizacije k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti 

življenja zaposlenih in njihovih družin. Družbena odgovornost je strateško orodje za doseganje 

gospodarskih ciljev in povečanje vrednosti organizacije, ki ga je moč doseči le z zaposlenimi, 

ki so motivirani in zadovoljni.  

Black in Hartel (2003, po D'Amato, Henderson in Florence 2015, 17) predstavljata pojem 

družbene odgovornosti kot sposobnost organizacije, da proaktivno prepozna in se učinkovito 

odziva do vseh zainteresiranih strani; nanaša se na štiri področja, to so strateški management, 

odziv do notranje in zunanje družbe (zaposlenih in zunanjih deležnikov), odnosi z javnostjo in 

trženje. 
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Avtorja Black in Hartel (2003, po D'Amato, Henderson in Florence 2015, 17) navajata osnovna 

dva cilja organizacij z vidika doseganja družbeno odgovornega delovanja, ki ga lahko 

opredelimo kot sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi v smislu zagotavljanja 

dolgoročnih interesov (zaposleni, lokalne skupnosti, država) ter usmerjenost v etično poslovno 

obnašanje in odgovornost organizacije za razkritje podatkov o svojem poslovanju, ki jih širša 

javnost za ustvarjanje podobe organizacije tudi potrebuje. 

Obstajajo trije modeli družbene odgovornosti v organizacijah (Forte 2013, 815), avtor jih 

opredeli kot model vrednosti in ustvarjanja zaupanja za delničarje in kapital (ekonomska 

odgovornost ‒ ustvarjanje dobička), model interesnih skupin, te Carroll in Bucholtz (2009, 27, 

po Tabaković 2013) delita na notranje interesne skupine (zaposleni in vodstvo) in zunanje 

interesne skupine (kupci, lokalna skupnost, država in naravno okolje), ter model poslovne etike 

(eden izmed ključnih dejavnikov).  

Od ustanovitve Evropske unije (v nadaljevanju EU) družbena odgovornost v Evropi pridobiva 

vse večji pomen, kar pa je predvsem odraz razvoja trajnostnih strategij znotraj EU. Strategija 

trajnostnega razvoja v Evropi iz leta 2001 opredeljuje, da morajo socialna kohezija, varstvo 

okolja in gospodarstvo sobivati (Forte 2013, 815). 

Povečanje družbeno odgovornega ravnanja ne pomeni le izvajanje standardov. Družbena 

odgovornost organizacij in komunikacija z javnostjo pripomoreta k izgradnji boljše javne 

podobe organizacije. Družbeno odgovorno odločanje in poročanje je postala osrednja tema za 

prihodnji razvoj EU in obsega tako informacije o politikah, tveganjih in rezultatih okoljskih, 

socialnih vidikov, vidikov povezanih z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, boju 

proti korupciji in podkupovanju (Djokić in Martinčič 2015, 490). 

Družbena odgovornost pomeni, da si organizacije poleg upoštevanja predpisov tudi 

samoiniciativno prizadevajo za upoštevanje družbenih in okoljskih potreb ter interesov države. 

Kot navajata Djokić in Martinčič (2015), zelena knjiga Evropske unije iz leta 2001 zagovarja 

koncept vključevanja socialnih in okoljskih vprašanj v svoje poslovne dejavnosti in medsebojne 

odnose z deležniki (Commission of the European Communities 2001 po Djokić in Martinčič 

2015, 493). 

Pojem družbena odgovornost lahko razumemo (Commission of the European Communities 

2016) kot strategijo, ki jo organizacije potrebujejo za usmerjeno pridobivanje novih znanj, da 

ravnajo odgovorno, odpirajo nova delovna mesta oziroma odgovorno ravnajo do zaposlenih ter 

se usmerjajo v lokalni razvoj okolja in družbe.  

Za spoštovanje družbene odgovornosti je treba upoštevati okvir EU, ki predstavlja podlago, da 

organizacije lahko bolj sledijo cilju »ekološke učinkovitosti«, ki iz leta v leto dobiva večji 

pomen. (Djokić in Martinčič 2015, 490‒491). 
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Forte (2013) opredeljuje tri osnovne motive organizacij za družbeno odgovorno naravnanost, 

predvsem povečanje dobička, povečanje donosnosti naložb in povečanje obsega prodaje (Swan 

1995, po Forte 2013, 816). Pričakovanje javnosti je, da se organizacije zavežejo k družbeni 

odgovornosti ter da prevzamejo skrb za družbeni razvoj poleg lastnih ekonomskih ambicij. 

Ocenjuje se, da je poslovanje organizacij, ki delujejo družbeno odgovorno, bolj varno v 

primerjavi z ostalimi organizacijami, saj v očeh javnosti uživajo ugled ter so uspešnejša od 

drugih. Takšna organizacije so tudi bolj zanimive za investitorje, kapital ter še posebej za 

zaposlene, ki se želijo poistovetiti z uspešnim in v družbi priznanim organizacijah. Poslovna 

etika v družbeno odgovornih organizacijah je na visoki ravni in je ključni element, saj želijo 

zaposlenim priučiti dobre navade, običaje ter ohranjajo tradicijo, ki ohranja obstoj organizacije. 

V družbeno odgovornih organizacijah z zaposlenimi ravnajo spoštljivo in jim nudijo pravične 

delovne pogoje, saj se zavedajo pomena zaposlenih in dela, ki ga posamezniki vložijo v 

organizacijo. Forte (2013) ugotavlja, da je maksimiranje dobička nasprotno od družbene 

odgovornosti (Clarkson 1995; Maignan, Ferrell in Hult 1999), vendar pa so organizacije, kot 

navaja Forte (2013), dolžna izpolnjevati vsa finančna pričakovanja svojih lastnikov in 

zainteresiranih strani glede socialnih in ekonomskih zahtev ter ciljev lastnikov. Zato lahko 

povzamemo, da je družbena odgovornost ključni element za preživetje neke organizacije, saj 

globalizacija vključuje tako ekonomske kot politične, socialne, finančne in kulturne spremembe 

obnašanja organizacij (Forte 2013, 821), ki so v tem času še bolj pomembne kot kadarkoli do 

zdaj, saj pripomorejo k pozitivnemu ugledu organizacije (Horvat, Klačmer Čalopa in Trojnar 

2015, 594). 

V Sloveniji od leta 2004 deluje inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Ustanovljen je bil z 

namenom razvoja družbene odgovornost ter z namenom, da obveznosti, ki izhajajo iz družbene 

odgovornosti, prenesemo v življenje, kot posamezniki, organizacija, zveza, lokalno okolje ter 

država (IRDO 2016).  

Kot pravi Davies (1973, po Kiran in Sharma 2011), se družbena odgovornost začne tam, kjer 

se zakon konča. Je korak dlje, s tem organizacija presega zahteve zakona. Vsebinski razpon pa 

je tako širok in je navadno sestavljen iz gospodarske, pravne, etične in človekoljubne 

odgovornosti (Carroll 1991, po Kiran in Sharma 2011, 11). V nadaljevanju sledi opredelitev 

teoretičnih izhodič družbene odgovornosti do zaposlenih kot pomemben element za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

2.2 Teoretična izhodišča družbene odgovornosti do zaposlenih 

Poglavje o teoretičnih izhodiščih družbene odgovornosti namenjamo organizacijam, v našem 

primeru bankam, za katere navajata Rogošić in Čaljkušić (2015), da so družbeno odgovorne, 

ko aktivnosti družbene odgovornosti predstavljajo na svojih spletnih straneh in v letnih 

poročilih. Družbeno odgovornost v širšem pomenu opredeljujeta kot pomemben in 

spreminjajoč element vsake organizacije, ki preko svojih učinkov vpivajo na družbo kot tako 
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(Evropska komisija 2011, po Ragošić in Čaljkušić 2015, 313). Aktivnosti družbene 

odgovornosti v organizaciji ločujeta na šest področij, ki jih opredelita kot odgovornosti do 

zaposlenih, lastnika, varstva okolja, odgovornosti za storitve, produkte in odnos do stranke, ter 

odgovornost do nadzornikov in države. 

Družbeno odgovorne organizacije se zavedajo (Bajc 2012), da dobre rezultate lahko dosegajo 

z motiviranimi in usposobljenimi zaposlenimi, zato je pomembno vlagati v njihov razvoj in 

znanje. Zaposlene je treba motivirati in poskrbeti za varnost in zdravje pri delu, saj bodo samo 

na ta način dosegli dobre rezultate. Pri tem je pomembna komunikacija, ki mora potekati v vseh 

smereh in tako, da organizacije ustvarijo delovno ozračje, pogoje dela, ki pri zaposlenih 

povečujejo občutek pripadnosti, kulture medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega 

učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.  

Družbena odgovornost vpliva na odnos organizacije do zaposlenega in se kaže z vidika štirih 

univerzalnih psiholoških potreb (Bauman in Skitka 2012, 1): pri zaposlovanju bodo zaposleni 

iskali družbeno odgovorno organizacijo, kot sredstvo za potešitev svoje potrebe po varnosti 

(Bauman in Skitka 2012, 8), po druženju, po spoštovanju pri delu in občutku pripadnosti.  

Arzenšek (2011) navaja, da organizacije v času gospodarske in finančne krize obsega 

izobraževanja sicer niso zmanjševale, so pa zmanjševale porabo finančnih sredstev za ta namen, 

predvsem zaradi organizacije internih izobraževanj (deljenja znanj in izkušenj) znotraj same 

organizacije. Ragošić in Čaljkušić (2015) navajata, da je še vedno ena najpomembnejših 

aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih prav investicija v izobraževanje. 

Kot smo zapisali v uvodu, se je koncept družbene odgovornosti v širšem pomenu okrepil s 

pojavom globalizacije in liberalizacije. Veliko svetovno znanih organizacij, na primer 

Microsoft, MSD, The World Bank Group ipd. (Top MBA 2013), pa tudi Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) in Evropska komisija, aktivno 

spodbujajo in podpirajo koncept družbene odgovornosti organizacij (Kiran in Sharma 2011, 

10), kar pomeni, da so organizacije odgovorne ne samo za delo znotraj organizacije, pač pa tudi 

do okolja in družbe nasploh (Firuza 2015, 23). 

Musek Lešnik (2008, 72) navaja, da je družbeno odgovornost moč zaznati tudi v vrednotah, ki 

jih organizacija živi in s katerimi se predstavlja tako svojim zaposlenim kot tudi širši javnosti. 

Vrednote opisuje kot javno podobo organizacije in ljudi, ki delajo v tej organizaciji. Hartman 

idr. (2015) vrednote ocenjujejo kot nekaj vedno bolj pomembnega za organizacijo in ključnega 

pri iskanju novih zaposlenih, ki se jim zdi pomembno, da se z organizacijo zaposleni 

poistovetijo. V nadaljevanju sledi pregled družbene odgovornosti do zaposlenih v bankah s 

poudarkom na aktivnostih bank v Sloveniji in tujini za doseganje visoke ravni družbeno 

odgovorne organizacije. 
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2.3 Družbena odgovornost do zaposlenih v bankah 

Družbeno odgovornost do zaposlenih, kot sestavni del družbene odgovornost v izbranih bankah 

širša javnost najbolje spozna v letnih poročilih bank. Po študiji Ali idr. (2010) obstaja pozitivni 

odnos med družbeno odgovornostjo organizacij in pripadnostjo zaposlenih. Prav tako obstaja 

močna povezanost med družbeno odgovornostjo in uspešnostjo organizacij (Ali idr. 2010, 

2796). Družbena odgovornost organizacije vpliva na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, ki 

so ključ do uspeha, ter pri pridobivanju novih zaposlenih in tega se v bančništvu zavedajo 

(Azim, Diyab in Al-Sabaan 2014, 25). 

Družbena odgovornost do zaposlenih poveča učinkovitost in zavzetost zaposlenih (Ali idr. 

2010), kar pomeni, da pozitivno vpliva na produktivnost organizacije in njene rezultate in 

podobo v družbi, zato se družbeni odgovornosti pripisuje tako velik pomen. 

Madrakhimova (2015) družbeni odgovornosti v evropskih bankah nameni veliko pozornosti, 

predvsem komunikaciji in sodelovanju s širšo javnostjo in skrbi za okolje. Evropski bančni 

sektor je že davno ugotovil, da je njihovo delovanje in aktivnosti bank nasploh pod budnim 

očesom družbe, ki spremlja njihovo delovanje v sodobnem gospodarstvu, slediti pa jim skušajo 

tudi ostali subjekti. Evropske banke delujejo predvsem v smeri uspešne strategije družbene 

odgovornosti, ki pripomore k povečanju lokalnega, nacionalnega in globalne uspešnosti, s tem 

pa omogoči družbeni razvoj, ki krepi rezultate bank, kar je poglavitni cilj bank. Z družbeno 

odgovornostjo bank so tesno povezane stranke, država, dobavitelji, zaposleni (Dorasamy 2013, 

777) in za zdaj velja pravilo, da so banke nujno družbeno odgovorne, če želijo graditi na ugledu, 

s čimer lahko privabljajo kakovostne zaposlene, se pogajajo za boljše pogoje, širijo svojo bazo 

strank in privabljalo investitorje (Achua 2012, po Dorasamy 2013, 777). 

Družbeno odgovorno in etično delovanje bank je zdaj običajno pričakovanje zaposlenih, saj se 

želijo identificirati z družbeno odgovorno banko in se na ta način izboljšuje njihova 

samopodoba, na drugi strani pa se preko pozitivnega odnosa in vedenja povečuje zadovoljstvo 

pri delu in občutek pripadnosti organizaciji (Azim, Diyab in Al-Sabaan 2014, 41).  

Madrakhimova (2015) navaja, da ima večina bank razvite standarde, politiko in vizijo ter 

ravnanje, ki predstavlja odgovornosti, s kodeksom, s katerim se srečajo pri poslovanju, naj si 

bo znotraj banke ali zunaj banke. Kodeks ravnanja omogoča jasno razumevanje naslednjih 

področij: poslanstvo banke, vizija ter vrednote in kulture banke; področja odgovornosti do 

posameznih interesnih skupin. Ugotavlja, da banke neposredno in posredno vplivajo na okolje 

in družbo kot celoto. V nadaljevanju pove, da se banke za potrditev svojega dela pogosto 

družbeno udejstvujejo in iščejo potrditve o ustreznosti svojega dela, zato v okolju pridobivajo 

razna priznanja, certifikate in podobno.  

Eno takšnih je tudi certificiranje inštituta »Top employers Institute« na Nizozemskem, ki le 

najboljšim organizacijam (delodajalcem) podeljuje prestižne nagrade s področja zaposlovanja 



 

12 

in razvoja zaposlenih. Inštitit deluje od leta 1991 in je poznan in priznan po vsem svetu, nagrade 

podeljujejo na regionalni in globalni ravni (Top Employers 2016).  

Lah Novosel (2016) navaja, da je največja slovenska banka, NLB, d. d., postala prva slovenska 

banka, ki ima CDPP in hkrati certifikat »Top employers Slovenia 2016« v Sloveniji. V NLB, 

d. d. posebnih aktivnosti za pridobitev tega certifikata »Top employers Slovenia 2016« ni bilo, 

že pred petimi leti pa so začeli uvajati spremembe kadrovske funkcije, ki je iz administrativne 

funkcije morala prerasti v strateško funkcijo z vrsto novostmi, ki so se jih v banki tudi lotili. V 

banki so si želeli stimulativno nagrajevanje, izboljšanje komunikacije z zaposlenimi in drugimi 

deležniki (sindikati in drugi), tudi prek CDPP, želja pa je bila tudi približati banko mladim, 

glede na razmere na trgu delovne sile.  

Lah Novosel (2016) ob tem ugotovi, da si NLB, d. d., želi leta 2018 prejeti certifikat »Top 

employer Evrope«, kot mednarodna skupina, ki je prisotna tudi v Evropi. Kljub 20 % 

odpuščenih na ravni skupine, o katerem se je veliko poročalo tudi v medijih, so z mehkimi 

dejavniki dosegli racionalizacijo poslovanja, navajajo, da se je od tega dve tretjini zaposlenih 

upokojilo, tretjini od nekaj več kot 800 zaposlenih pa se je prek Zavoda za zaposlovanje 

poskušalo iskati nove priložnosti. V času takšnih sprememb je banka ves čas spremljala 

zavzetost zaposlenih in organizacijsko klimo, ki je leta 2014 v primerjavi z letom 2012 pokazala 

30 % rast delovnega vzdušja in zavzetosti, v letu 2015 po navedbah vzdušje in zavzetost še 

naraščata. Lah Novosel (2016) pravi, da je CDPP del certifikata »Top employers« tesno 

povezan z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. 

V Nemčiji je prestižno nagrado najboljšega delodajalca »Top Employers Deutschland 2016« 

prejela Deutsche Postbank AG, v Avstriji pa je certifikat »Top Employers Austria 2016« 

pripadel Unicredit Bank Austria AG. Banke prejemnice tovrstne nagrade zaposlenim 

zagotavljajo izjemne pogoje, razvijajo veščine vseh zaposlenih, s svojim delovanjem tudi 

pokažejo, da si prizadevajo optimizirati delo in ohranjati status vodilne organizacije na področju 

upravljanja s človeškimi viri (Top Employers 2016). 

Černigoj Sadar idr. (2011) kot primer dobre prakse navaja britansko banko HSBS, ki je ena od 

največjih bančnih in finančnih organizacij z več kot 47 milijoni strank v 71 državah po vsem 

svetu (HSBC 2016), ki je bila izbrana za družbenega delodajalca leta 2005. V omenjeni banki 

so priznanje prejeli, ker so že prej razvijali ukrepe oziroma vsebine družini prijaznega podjetja. 

Kljub temu da gre za finančno organizacijo, so svojim zaposlenim omogočili bolj prožne oblike 

dela (delo od doma), subvencionirali varstvo otrok (do polovice cene), vzpostavili so visoko 

raven komunikacije med zaposlenimi, in sicer prek sporočil, televizijskega kanala, foruma 

zaposlenih, video posnetkov, kar je dvignilo etični odnos zaposlenih, ki so bili zaradi tega bolj 

motivirani za delo ter doseganje rezultatov (Working Families 2005; Evropska komisija 2005, 

po Černigoj Sadar idr. 2011).  

V naslednji točki sledi pregled družbene odgovornosti do zaposlenih v izbranih bankah v 
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obdobju od leta 2010 do leta 2015. 

2.4 Družbena odgovornost v izbranih bankah 

Falež (2015) navaja, da je osnovni namen letnega poročila v bankah predstaviti delo banke v 

poslovnem letu in širšo javnost o tem tudi obvestiti. Za banke pravi, da so posebne organizacije, 

katerih delovanje je opredeljeno z vrsto zakonskih in strokovnih podlag, ter ugotavlja, da je 

delovanje bank zaradi gospodarskih in finančnih razmer v zadnjem času pod nenehnim 

nadzorom in pregledi ter pod budnim očesom javnosti. 

V tem delu sledi pregled letnih poročil izbranih bank v obdobju od leta 2010 do leta 2015. Iz 

letnih poročil bomo povzeli družbeno odgovorne aktivnosti do zaposlenih v posamezni banki, 

za katere ocenjujemo, da bi lahko imele vpliv na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

zaposlenih. 

Navedene dejavnosti družbene odgovornosti do zaposlenih sprejemamo z zadržkom, ker vseh 

dejavnosti banke verjetno ne navajajo v letnih poročilih. 

Banka X se je v letih od 2010 do 2015 zelo spreminjala. Spreminjalo se je tako vodstvo banke 

kot tudi sama organizacijska struktura, in to vse v duhu optimiranja stroškov, prilagajanja 

gospodarskim razmeram v Sloveniji in iskanju novih poti za ohranitev zaposlitev. Leta 2011 in 

2013 v banki beležijo odpuščanja zaposlenih zaradi vedno bolj zaostrenih razmer na področju 

bančništva, zato je bila banka X prisiljena v racionalizacijo stroškov na ta način. Kljub 

aktivnostim, ki jih je banka X izvajala že v letih 2008 in 2009, je bilo leta 2011 odpuščanje 

zaposlenih skrajna rešitev. Kljub pesimizmu je banka X ohranila in krepila osebno 

komunikacijo skozi vse omenjeno obdobje, leta 2012 so uvedli govorilne ure za srečanje 

zaposlenih z vodstvom in nov kadrovski sistam. Svoje zaposlene banka X motivira z 

izobraževanji, tako internimi kot »tailor-made«, tečaji tujih jezikov in drugimi izobraževanji za 

pridobivanje in nadgradnjo strokovnih znanj. V navedenem obdobju v banki X beležijo v 

povprečju med 3,5 in 5 izobraževalnih dni na aktivnega zaposlenega. Za komunikacijo banka 

uporablja intranet, elektronski časopis in pisma vodstva, ki jih imenuje strateška orodja. V banki 

X jim veliko pomenijo druženja med zaposlenimi, za katere ocenjujejo, da se z njimi krepijo 

odnosi in izboljšuje komunikacija. Poseben pomen od leta 2012 posvečajo promociji zdravja 

med zaposlenimi, z raznimi predavanji o skrbi za zdravje, organizacijo preventivnih pregledov, 

pripravo zajtrkov, zdravih napitkov in organiziranjem vadbe. Aktivnosti kulturo-športnega 

društva so v tem obdobju že zelo razvite in množična udeležba ponujenih aktivnosti deluje še 

bolj povezovalno, kar je tudi eden izmed ciljev banke X (Banka X 2011; Banka X 2012; Banka 

X 2013; Banka X 2014; Banka X 2015; Banka X 2016). 

Tudi banka Y se je v letih od 2010 do 2015 zelo spreminjala, podobno kot banka X. V letu 2012 

je sledila integracija banke Y in lizinške hiše. V letih od 2010 do 2013 so v banki Y izvajali 
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vsakoletna merjenja organizacijske klime. V banki Y, banki s CDPP, je ena najpomembnejših 

vrednot skrb za zaposlene in v letnih poročilih navajajo, da kljub neugodnim razmeram ne 

zmanjšujejo sredstev in aktivnosti za zaposlene. To ostaja zaradi zaposlenih, za katere pravijo, 

da so temelj razvoja in uspeha banke. V banki Y navajajo, da je ena izmed glavnih aktivnosti 

družbena odgovornost CDPP, ki so ga prejeli konec leta 2012, in z njim sprejeti ukrepi za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Banka Y navaja, da je bilo sredstev za nagrade 

v letih od 2010 do 2014 manj kot v preteklih letih, zato so se temu prilagodili, vendar z mislijo 

na prihodnost zaposlene vključujejo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. V letnem 

poročilu za leto 2015 banka Y navaja, da zaposlenim nagrade v nobeni obliki niso bile 

izplačane. O odpuščanju v svojih vrstah izrecno ne govorijo, je pa zaznati v opazovanem 

obdobju povišanje števila zaposlenih kot tudi zmanjšanje števila zaposlenih (iz podatkov o 

številu zaposlenih v posameznem letnem poročilu). V banki Y vsako leto navajajo, da jim je 

mar za zaposlene in da se tudi kljub zaostrovanju gospodarskih razmer sredstva, namenjena 

družbeni odgovornosti za zaposlene, ne zmanjšujejo. Količine izobraževanj zaposlenih, tako 

internih kot tudi »tailor-made«, ter izobraževanj v svoji bančni skupini ne zmanjšujejo. Pri 

banki Y lahko podrobno predstavimo aktivnosti pred CDPP (leti 2010 in 2011) ter obdobje 

banke kot imetnice CDPP (2012, 2013, 2014 in 2015). Iz Preglednice 1 v nadaljevanju je 

mogoče opaziti, da je obdobje CDPP v banko Y prineslo tudi dan prostovoljstva, nagrado za 

odličnost, interni e-časopis, idr. Skozi celotno obdobje med letoma 2010 in 2015 pa banka Y 

ohranja aktivnosti športnega društva, prireja neformalna druženja, sofinancira izobraževanja 

(Banka Y 2011; Banka Y 2012; Banka Y 2013; Banka Y 2014; Banka Y 2015; Banka Y 2016). 

Ker je banka Y CDPP prejela v letu 2012, bomo še posebej pozorni na aktivnosti, ki jih je banka 

izvajala pred prejemom CDPP in po prejemu CDPP. V nadaljevanju sledi Preglednica 1 s 

pregledom aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih v bankah X in Y med letoma 2010 

in 2015, povzetih po letnih poročilih v omenjenem obdobju. 
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Preglednica 1: Pregled aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih v banki X in Y v 

obdobju med letoma 2010 in 2015 

Aktivnosti bank  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Neformalna druženje med zaposlenimi  XY XY XY XY XY XY 

Športno-kulturno društvo  XY XY XY XY XY XY 

Merjenje organizacijske klime Y Y Y    

Promocije zdravja na delovnem mestu    XY XY XY XY 

Govorilne ure vodstva za zaposlene X X X XY XY XY 

Redna srečanja z vodstvom    Y XY XY 

Intranet in interni elektronski časopis X X XY XY XY XY 

Redni letni pogovori Y XY XY XY XY XY 

Prostovoljstvo/humanitarno delo   Y Y Y Y 

Strokovna izobraževanja zaposlenih XY XY XY XY XY XY 

Sofinanciranje strokovnih izobraževanj XY XY XY XY XY XY 

Oddelčni motivacijski »budže« X X X    

Nagrade za »odličnost«   Y Y Y Y 

Aktivnosti za otroke zaposlenih Y Y Y XY XY XY 

»Team bilding« X     X 

Izobraževanja »tailor-made«  XY XY XY XY XY XY 

Sistem nagrajevanja Y XY Y Y Y XY 

Kadrovsko-organizacijske spremembe 

Aktivnost CDPP 

XY XY 

 

XY 

Y 

XY 

Y 

XY 

Y 

XY 

Y 

Odpuščanje  X  X  Y 

Zaposlovanje Y Y Y Y X X 

Vir: Banka X 2010–2015; Banka Y 2010–2015. 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da sta obe banki v obravnavanem odbobju organizirali neformalna 

srečanja za zaposlene, namenjena druženju, sklepanju prijateljstev in krepitvi odnosov v 

bankah. Ker sta obe banki v tuji lasti, srečanja pogosto potekajo tudi na ravni bančne skupine. 

Obe banki kljub neprijaznemu obdobju za banke v opazovanem obdobju navajata, da ne 

zmanjšujeta sredstev, namenjenih zaposlenim, še posebej za izobraževanja (tako interna kot 

»tailor-made« in sofinanciranje izobraževanj), saj se zavedata pomena znanja za doseganje 

poslovnih ciljev bank in zadovoljstva zaposlenih (Banka X 2011; Banka X 2012; Banka X 

2013; Banka X 2014; Banka X 2015; Banka X 2016; Banka Y 2011; Banka Y 2012; Banka Y 

2013; Banka Y 2014; Banka Y 2015; Banka Y 2016). 

Aktivnosti športno-kulturnega društva je zaznati skozi celotno obdobje opazovanja in v obeh 

društvih se trudijo, da z vsebinami aktivirajo zaposlene v kulturno-športnih aktivnostih. Redno 

se udeležujejo športnih iger bančnikov Slovenije ter članom omogočajo številne ugodnosti pri 

nakupih ter s humanitarnimi akcijami pomagajo ljudem v stiski (Banka X 2011; Banka X 2012; 

Banka X 2013; Banka X 2014; Banka X 2015; Banka X 2016; Banka Y 2011; Banka Y 2012; 

Banka Y 2013; Banka Y 2014; Banka Y 2015; Banka Y 2016). 
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Po letu 2012, ki je prelomno za dodatne dejavnosti, ki izhajajo iz CDPP, je zaznati, da v banki 

Y po novem izvajajo prostovoljstvo/humanitarno delo in podeljujejo nagrade za odličnost ter 

organizirajo srečanja z vodstvom in govorilne ure za zaposlene. Menimo, da so redno 

spremljanje organizacijske klime nadomestili z mnenjskimi raziskavani znotraj CDPP, ki je ena 

obveznih vsebin imetnikov CDPP (Banka Y 2011; Banka Y 2012; Banka Y 2013; Banka Y 

2014; Banka Y 2015; Banka Y 2016). 

Sistem nagrajevanja v banki Y opedeljujejo kot nagrado v variabilnem delu, ki jo ločujejo na 

skupinsko, posamično in projektno nagrajevanje, motivacije razvoja posameznikov, skupin in 

timov za doseganje ciljev. Sredstev je bilo v navedenem obdobju sicer manj, vendar v banki Y 

še vedno skrbijo za prihodnost in svojim zaposlenim preko kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja želijo omogočiti prijetno starost in višjo pokojnino (Banka Y 2011; 

Banka Y 2012; Banka Y 2013; Banka Y 2014; Banka Y 2015; Banka Y 2016). 

V nadaljevanju sledi pregled vrednot obeh bank, iz katerih je moč zaznati, kako banki živita in 

ustvarjata podobo v javnosti. 

V banki X navajajo, da si želijo ustvariti dodano vrednost za delničarje, stranke in zaposlene, 

prek vrednot, po katerih v banki X živijo. Te vrednote so: zaupanje (znotraj banke, ki se širi v 

družbo, izpolnjujejo obljube, v komunikaciji pa želijo biti iskreni in razvijajo medsebojno 

spoštovanje), profesionalnost (z vlaganjem v znanje pridobivajo na profesionalnosti in s 

strokovnostjo ustvarjajo dodano vrednost banke, ocenjujejo, da so pri delu natančni in točni), 

ustvarjalnost (z iskanjem idej in z ustvarjalnostjo ustvarjajo napredek), srčnost (odprta 

komunikacija in pristni odnosi so pomembni, navajajo, da nasmeh radi podarijo in ga od svojih 

poslovnih partnerjev radi tudi prejmejo) in ekološka odgovornost (banki je pomembno, da vsak 

dan nekaj naredijo za naravo in krepijo ekološko zavest) (Banka X 2011; Banka X 2012; Banka 

X 2013; Banka X 2014; Banka X 2015; Banka X 2016).  

Vrednote banke Y so se prvič pojavile v letnem poročilu 2012 in jih v banki Y povezujejo s 

spogledovanjem, in prav ta občutek napoveduje začetek razmerja in partnerstva, ki je bil 

osnovni navdih za razvoj vrednot banke Y. V letnem poročilu navajajo, da izhajajo iz angleške 

besede FLIRT, ki je kratica za Flair (poštenost; gre za pošteno delovanje med zaposlenimi, 

zaposleni so zanesljivi in dostopni, tudi v težkih časih), Local (lokalno delovanje; povezujejo 

se z običaji, tradicijo in zgodovino ter skrbijo za oblikovanje skupne prihodnosti), Integrity 

(celovitost; sogovornike obravnavajo enakovredno, do njih so odkriti, pošteni in vljudni), 

Respectful and Responsible (spoštljivost in odgovornost; s spoštovanjem, strpnostjo in 

odgovornostjo prisluhnejo potrebam drugih, se držijo dogovorov, ki so jih sklenili, in si 

pomagajo), Transparent (transparentnost; jasni in nedvoumni so tako v delovnih odnosih kot 

tudi do svojih strank) (Banka Y 2013; Banka Y 2014; Banka Y 2015; Banka Y 2016). Vrednote 

bank pri opazovanih in tudi pri ostalih bankah v Sloveniji predstavljajo pomembno informacijo, 

kaj banke zares postavljajo v ospredje, pomembne pa niso le za zaposlene, ampak tudi za širšo 

javnost. 
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Če primerjamo aktivnosti obeh bank, obstaja veliko podobnosti pri poročanju o njuni družbeni 

odgovornosti do zaposlenih, zato lahko povzamemo, da banki v sklopu družbene odgovornosti 

izvajata podobne aktivnosti ter da se razlikujeta le po tem, da v banki Y s CDPP uvajajo dodatne 

ukrepe v okviru CDPP. S tem svojim zaposlenim nudijo ugodnosti iz nabora CDPP, ki 

pripomorejo k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Ugodnosti so izbrane s pomočjo 

svetovalcev Inštituta Ekvilib, ki so ocenili, da bi bile te za banko Y primerne ob uvajanju novih 

vsebin za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.  

V nadaljevanju sledi osrednji del naloge s poglavjem o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja z zanimivimi analizami vsebine pravnih določil ter CDPP. 
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3 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 

V tretjem poglavju predstavljamo teoretični ločnici med poklicnim in zasebnim življenjem s 

poudarkom na že sprejetih aktivnostih za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja iz 

veljavnih zakonov, KPDBS, ki ji sledi predstavitev CDPP. Osrednji del namenjamo analizi 

ukrepov v bankah imetnicah CDPP, ki jo razširimo v analizo vsebine ZDR-1, analizo vsebin 

KPDBS in CDPP za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na nivoju banke Y in ostalih 

bank imetnic CDPP v RS. Osrednji del poglavja zaključimo s pregledom aktivnosti CDPP v 

tujini. Ob koncu poglavja predstavimo pozitivne učinke CDPP na različnih ravneh ter negativne 

pojave, ki nastanejo, lahko kot posledica težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja. Tretje poglavje zaključimo s pregledom dosedanjih raziskav s področja CDPP v 

Sloveniji. 

3.1 Teoretična ločevanja poklicnega in zasebnega življenja 

Sudhakar (2014) navaja, da začetki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja segajo v 

pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat so to opisovali kot individualno usklajevanje 

dela in zasebnega življenja zaposlenega. Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem se je 

takrat nanašalo na vrsto prožnih delovnih ureditev, ki posegajo v zakonsko določene pravice in 

so zaposlenim ‒ predvsem ženskam ‒ pomagali, da so združevali poklicno življenje z osebnim 

zunaj delovnega okolja.  

Kozjek in Tomaževič (2011) navajata, da je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bolj 

kompleksno in se ne nanaša le na starše z otroki, pač pa na vse zaposlene. Ugotavljata, da delo 

in zasebno življenje že dolgo nista več stvar posameznika, pač pa celotne družbe. Kljub vedno 

bolj stresnim razmeram v poklicnem življenju v organizaciji od zaposlenih pričakujejo tudi 

visoko skrb za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja z dovolj počitka, športnih 

aktivnosti in s polnim življenjem za učinkovito delo, vendar morajo v izogib negativnim 

posledicam stresa zaradi neusklajenosti poklicnega in zasebnega življenja tako posamezniki kot 

organizacija in država iskati skupne dolgoročne rešitve za dobrobit vseh. 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v praksi pomeni usklajevanje dveh različnih 

področij življenja, ki sta pomembni ter odvisni drugo od drugega, in se nanaša predvsem na 

kakovost življenja vseh državljanov, zavedanje pomena uresničevanja enakosti spolov, za kar 

se zavzema družba. Poseben pomen pripisujejo ustvarjanju bolj motiviranih in produktivnih 

zaposlenih, ki s svojim delom in življenjem največ prispevajo k razvoju družbene odgovornosti, 

preprečevanju revščine, pozitivnemu vplivu na demografsko politiko ter zavedanju pomena 

otrok v družbi (COFACE 2014, 4).  

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja predstavlja pomembno sredstvo za doseganje 

enakosti med ženskami in moškimi, tako doma kot v organizaciji in družbi. Naklonjenost 
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razvoju ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja omogoča tako 

moškim kot ženskam usklajevanje dela in zasebnega življenja, predvsem zaradi enakopravne 

skrbi za otroke. Spremembe v družbi in spremembe pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja je treba prilagoditi demografskim spremembam, gospodarski krizi, brezposelnosti, 

revščini, socialnim razmeram. Razmere se spreminjajo, zato je treba zagotoviti takšne politike 

na ravni EU, ki podpirajo in zmanjšujejo neenakost med spoloma (COFACE 2014, 4). 

Parminder (2014) navaja, da je zabrisane meje pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja treba iskati v tehnološkem napredku družbe oziroma sodobni tehnologiji, ki 

zaposlenim omogoča, da so meje med delom in zasebnim življenjem zabrisane in da delo začne 

prehajati v čas, ki je namenjen zasebnosti. Revolucija mobilnih telefonov, tablic, ki se 

pojavljajo kot del kulture, je spremenila navade zaposlenih tudi izven delovnega časa. Zaposleni 

so z omenjenimi napravami praktično ves dan na voljo organizaciji (po telefonu in prek 

elektronskih sporočil), saj lahko čutijo odgovornost, pripadnost in željo po tem, da imajo vse 

pod nadzorom. Lahko pa so v takšne oblike dela prisiljeni, kar seveda negativno vpliva na 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.  

Hartman idr. (2015) prav tako ugotavljajo, da meje med delom in zasebnim življenjem ni več 

in da so nekateri poklici bolj izpostavljeni težavam pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja kot drugi. Dostopnost informacij ni bila še nikoli tako enostavna, zato se je med 

zaposlenimi razširila miselnost, da morajo biti nenehno v stiku, kar pa že resno ogroža ne samo 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, pač pa tudi zdravje zaposlenih. Nemci kot 

začetniki CDPP v Evropi so takoj začeli ukrepati proti tej miselnosti (Vasagar 2013, po 

Hartman idr. 2015) in so omejili klice in sporočila zaposlenim le na nujne primere. Eyder (2011, 

po Hartman idr. 2015) pa navaja, da je bilo treba že pred leti omejiti dosegljivost in informiranje 

zaposlenih izven delovnega časa. Ker te prakse v Slovenijo prihajajo z nekakšnim zamikom, je 

te ukrepe pričakovati v prihodnjih letih. 

Parminder (2014) ugotavlja, da je bila s strani Gemini Consultinga (1998, po Parminder 2014) 

opravljena raziskava, v kateri je sodelovalo 10 000 vodilnih iz Evrope, Rusije in ZDA ter 

Japonske. Usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja pripisujejo večji pomen kot samemu 

plačilu za opravljeno delo. Pariminder (2014) navaja, da se je 46 % vodilnih po raziskavi 

Management Today (1999, po Parminder 2014, 80) pripravljenih odpovedati svojemu 

delovnemu mestu, da bi lahko bolje uskladili delo in zasebno življenje, in da je eden izmed 

najpomembnejših ciljev menedžerjev prav ta, kako najti način za uspešno usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja (Gemini Consulting 1998; Management Today 1999; 

Parminder 2014, 80).  

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je področje, na katerem mora Evropa narediti 

še veliko. Zdaj ne gre več samo za ženske, ampak za vse aktivne zaposlene, ki morajo v prostem 

času usklajevati plačano delo, skrb za otroke in skrb za starejše družinske člane, potrebne 

pomoči na domu (COFACE 2015, 4).  
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V Evropi se zaposleni starši soočajo predvsem s pritiski in konfliktom interesov ter 

prednostnimi nalogami družinskega življenja in varstva otrok (Evropska unija 2016). 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zahteva prilagodljivost glede na vrsto dela in 

glede na razpoložljivost širše mreže otroškega varstva v času opravljanja dela, ki pa temu ni 

povsem prilagojeno glede na potrebe zaposlenih (COFACE 2015).  

Šimec in Bežek (2011) navajata, da so v prvi generaciji prejemnikov CDPP organizacije, ki so 

zaposlenim že pred prejemom CDPP nudile formalne in/ali neformalne aktivnosti za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, torej ni naključje, da so želeli to področje 

formalizirati. Pomemben vidik v razumevanju vidita predvsem v razlikah pri usklajevanju dela 

in družine ter dela in zasebnega življenja. Avtorici ugotavljata, da zasebne aktivnosti niso 

povezane samo z otroki in tudi CDPP ni namenjen le zaposlenim z družinskimi obveznostmi, 

pač pa vsem zaposlenim. 

Pri ukrepih za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pa je treba upoštevati vse 

zaposlene, in ne samo mladih staršev ali zaposlenih v velikih organizacijah ali javnem sektorju, 

kjer imajo organizacije možnosti, da vzpostavijo posebne pogoje za zaposlene, predvsem za 

vodstvene delavce. Ni možno z enim ukrepom zadovoljiti vseh potreb. Nasprotno, politike 

usklajevanja se morajo nanašati na izboljšanje delovnih pogojev in dobrega počutja vseh 

zaposlenih, kar je prispevek k produktivnosti in uspehu družbe nasploh, brez diskriminacije 

med zaposlenimi (COFACE 2015, 4‒7). 

Premužič (2015) ugotavlja, da zakonsko ureditev, ki bi urejala usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja in se ne bi nanašala le na skrb za otroke, pač pa tudi na skrb za starejše, ki 

jo opredeljujemo v nadaljevanju, v Sloveniji verjetno lahko pričakujemo v prihodnjih letih. 

Zaradi staranja slovenske populacije pa nas na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja čaka veliko dela. Temu se bodo morale prilagoditi organizacije, pa tudi družba kot 

celota. 

Slovenija zakona, ki bi urejal tako pomembno področje, kot je usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja, še nima, kljub temu pa se znotraj veljavne zakonodaje nahaja nekaj določil, 

ki urejajo to področje. Tako v ZDR-1 najdemo določilo, da mora organizacija zaposlenim 

omogočiti lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti – v 3. odstavku 182. člena 

omenjenega zakona. Organizacije tako v okviru delovnega procesa, če je možno, sprejmejo 

pobudo zaposlenega po drugačni razporeditvi delovnega časa, z namenom lažjega usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja, vendar samo, če delovni proces v organizaciji to dopušča.  

Nekatere evropske države, na primer Nemčija, so pomen usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja zaznale že veliko prej kot ostale evropske države in sprejele pomemben zakon Gesetz 

zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Bertuf (Bundesanzeiger Verlag 2015), ki 

ureja to področje od leta 2011. Na začetku leta 2015 pa je Nemčija uvedla pomembne 

dopolnitve k omenjenemu zakonu o usklajevanju tega področja, ki zaposlenim poleg dela 
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omogoča skrbeti za »ožje družinske člane«, potrebne stalne nege. Kajti skrbstvena vloga 

zaposlenih, ki jo izvaja tako imenovana »sendvič generacija«, vse bolj prihaja v ospredje. 

Chrisakis (2014), prej pa že drugi (Spillman in Pezzin 2000), »sendvič generacijo« definirajo 

kot delovno aktivno generacijo v starosti med 45 in 55 let (zaposleni srednjih let), ki še vedno 

skrbijo za svoje otroke, tako socialno kot finančno, poleg tega pa posamezniki oziroma 

najpogosteje posameznice skrbijo za svoje ostarele starše, ki so potrebni socialne, v zadnjem 

času pa tudi finančne pomoči. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2015) izraza 

»sendvič generacija« ni moč zaslediti, se je pa v Sloveniji v zadnjem času začel uporabljati 

predvsem v strokovni javnosti (Kobentar 2008, 155).  

Omenjeni zakon v Nemčiji ureja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, saj zaposlenim 

omogoča krajši delovni čas za nego (do največ 24 mesecev) z obveznim delom v organizaciji 

v obsegu minimalno 15 ur tedensko. Zaposleni ima možnost delo v organizaciji prilagoditi 

glede na skrbstveno obveznost, za katero koristi odsotnost, in organizacija mu tega ne sme 

oporokati. Nova pravila veljajo tudi za starše in sorodnike vzdrževanih članov, ki skrbijo zanje 

ne samo doma, ampak tudi v drugih organizacijah, na primer v bolnišnicah ipd., kar pomeni, da 

kljub strokovni oskrbi odsotnost lahko uveljavljajo zaposleni, če je družinski član v bolnišnici 

ali v drugi organizaciji. Zaposleni lahko v času koriščenja odsotnosti za nego zaradi izgube 

dohodka v času zmanjšanega obsega dela zaprosi za brezobrestni kredit na Državnem uradu za 

družino in civilnodružbene naloge (nemško Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben) za dobo do 48 mesecev, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v mesecu, ko se 

zaposleni vrne na delo za polni delovni čas. V hujših socialnih razmerah se lahko brezobrestni 

kredit odobri tudi za daljše časovno obdobje, kot je 48 mesecev, ali pa Državni urad za družino 

in civilnodružbene naloge sklene odpis do četrtine nastalega dolga. Slabost zakona gre iskati v 

omejitvah, saj naj ne bi veljal za organizacije z do 25 zaposlenimi, kar pomeni, da so zaposleni 

v manjših organizacijah za tovrstno obliko dela v primeru potrebe po njej prikrajšani 

(Bundesanzeiger Verlag 2015). 

V naslednji točki sledi pregled veljavne zakonodaje v RS, o usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja. 

3.2 Pravna izhodišča z vplivom na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Pravna izhodišča, ki obravnavajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, bomo najprej 

iskali v najvišjem pravnem aktu, Ustavi RS (URS, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 

69/04, 68/06, 47/13).  

Franca (2008) navaja, da v državni ureditvi Ustava RS določa vrednote, ki jih je treba upoštevati 

ne samo pri sprejemanju zakonskih in drugih pravnih aktov, temveč tudi pri urejanju pravnega 

položaja posameznikov v družbi. Ustava RS pa nam narekuje upoštevati človekove pravice in 

temeljne svoboščine, ki so z Ustavo opredeljene v členih 14‒65, v delovnem razmerju pa 
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Ustava RS varuje interese obeh strani, tako zaposlenega kot organizacije, kar najdemo v njenem 

tretjem poglavju, v členih 66–79.  

Kot smo uvodoma navajali, gre v Ustavi RS iskati zakonske podlage za urejanja dela zaposlenih 

le posredno, kar enako pomeni tudi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Zaposlenim je z Ustavo zagotovljena svoboda dela in svobodna izbira zaposlitve, pod enakimi 

pogoji je vsem dostopno vsako delovno mesto in kakršnokoli prisilno delo (49. člen) in 

diskriminacija (14. člen) sta strogo prepovedana. Kresalova (2009) navaja, da je treba pravico 

do dela razumeti v smislu zagotavljanja možnosti za zaposlitev, in ne v smislu konkretne 

pravice posameznika, ki bi bila neposredno iztožljiva. Vodovnik (2014) pa vidi zagotavljanje 

zaposlitve in ohranjanje trajnosti zaposlitve, ki se v procesu globalizacije vse bolj spreminja in 

usmerja k zagotavljanju izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, kar naj bi zagotavljalo 

njihove možnosti za preživetje na trgu dela.  

Z Ustavo RS država varuje materinstvo in očetovstvo, družino, otroke in mladino ter zagotavlja 

ustrezne razmere za varstvo in vzgojo, kar je opredeljeno v tretjem odstavku 53. člena Ustave 

RS. V Ustavi RS je tudi zapisano, da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati otroke, zanje 

skrbeti in jih vzgajati (54. člen) in da je odločitev o rojstvu otroka stvar vsakega posameznika 

ter da je snovanje družine svobodna odločitev (55. člen), ki je zaščitena z omenjenimi ustavnimi 

določbami.  

Za materinstvo, očetovstvo in družino se posamezniki odločajo prostovoljno, vendar pa vpliva 

organizacij in družbe nasploh ne gre zanemariti. Živimo v družbi, ki se za to preudarno odloča, 

zato je ključnega pomena, da imamo razmere za varstvo in vzgojo otrok takšne, da materinstvo 

in očetovstvo zaposlenim oziroma iskalcem zaposlitve omogoča usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja. Pri zaposlovanju je posebno pomembno zaposlovanje mladih v smeri, da 

skorajšnje materinstvo in očetovstvo zanje ne sme biti ovira pri vstopu na trg dela.  

Vodovnik (2014) navaja, da je država dolžna sprejemati zakone in druge predpise s splošno 

veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki k sprejetju zavezujejo 

tudi Slovenijo. Na področju dela so to konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD), 

vendar podrobnejša analiza tega področja presega namen naloge, zato se bomo v nadaljevanju 

posvetili najpomembnejšemu pravnemu aktu znotraj delovnopravnega sistema v RS, ZDR-1, 

ki ureja individualna delovna razmerja, torej razmerje med zaposlenimi in organizacijo, ki 

nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.  

ZDR-1 tako določa minimalno raven pravic, ki morajo biti zagotovljene zaposlenim. Bečan idr. 

(2016) navajajo, da je ZDR-1 osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna 

delovna razmerja in je bil sprejet 5. 3. 2013, kot pomemben del reforme trga dela, po zahtevnih 

pogajanjih med socialnim partnerji, in je rezultat kompromisov med različnimi interesi. ZDR-

1 je stopil v veljavo 12. 4. 2013 in v tem delu bomo predstavili vsebine ZDR-1, ki jih lahko 

povezujemo z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. 
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Eno izmed najpomembnejših vsebin za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja najdemo 

v 3. odstavku 148. člena ZDR-1, ki ureja, da lahko zaposleni v času delovnega razmerja zaradi 

potreb in lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja predlaga drugačno 

razporeditev delovnega časa od uveljavljenega v organizaciji. Skorupan (2015) pravi, da je 

organizacija delovnega časa pomembna tako za organizacijo (zaradi potrebe delovnega 

procesa) kot za zaposlenega (zaradi prilagajanja lastnim potrebam), in hkrati ugotavja, da ima 

po ZDR-1 zaposleni malo svobode pri odločanju o organizaciji svojega delovnega časa, ker je 

organizacija tista, ki je odgovorna, da zaposleni ne delajo več, kot je to dovoljeno, in ker je 

organizacija tista, ki vodi evidence o delovnem času zaposlenega, zaradi zagotavljanja pravice 

do počitka med zaporednima delovnima dnevoma in pravice do tedenskega počitka. Zaradi 

navedenih razlogov zaposleni, kljub temu da bi to zanje pomenilo lažje usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja, svojega dela ne morejo prilagajati svojim potrebam. 

Senčur Peček (2016) navaja, da mora organizacija po ZDR-1 v primeru, da potrebe delovnega 

procesa dopuščajo drugačno prerazporeditev delovnega časa, slediti predlogu zaposlenega ter 

da organizacija predloga zaposlenega ne more zavrniti, ker bi to pomenilo drugačno 

organizacijo delovnega procesa, ampak je treba vsak primer individualno presojati. 

ZDR-1 delo za krajši delovni čas ureja v 65. členu. Bečan (2016) navaja, da je krajši delovni 

čas opredeljen kot delovni čas, krajši od polnega delovnega časa, ki velja v organizaciji, pri 

čemer spodnja meja ni določena. Za zaposlenega, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši 

delovni čas, velja pravilo sorazmernosti pri uveljavljanju zlasti premoženjskih pravic in 

obveznosti, ki jih ima zaposleni s krajšim delovnim časom glede na primerljive pravice 

zaposlenega, ki v isti organizaciji dela s polnim delovnim časom. Ugotavljamo, da imajo po 

187. členu ZDR-1 zaposleni zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega pravnega 

varstva v delovnem razmerju, zato jim mora organizacija omogočiti lažje usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. To določilo ni navedeno samo v ZDR-1, temveč tudi v 

Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, Uradni list RS, št. 26/14, 

90/15), predstavitev sledi. Ob tem se poraja vprašanje, kaj se zgodi z obsegom dela, ki je 

predviden za zaposlenega s polnim delovnim časom in kako izraba krajšega delovnega čas 

dejansko vpliva na zaposlenega, ki koristi to ugodnost in na druge zaposlene v organizaciji. V 

primeru, da v organizaciji delo ni odložljivo, ga je treba prerazporediti drugim zaposlenim, kar 

pa lahko vodi v njihovo preobremenjenost, saj se jim poveča obseg dela. Če pa zaposlenemu, 

ki koristi zakonsko pravico do krajšega delovnega časa, organizacija obsega dela ne prilagodi 

in mora svoje delo opraviti ne oziraje se na nove okoliščine, je zaposleni preobremenjen in 

težko govorimo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, krajše MDDSZ, navaja, da od 

opazovanega leta 2002 število upravičencev, za katere RS do polne delovne obveznosti 

zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače, vse 

do leta 2015 nenehno narašča, od 463 upravičencev v letu 2002 do 13.614 v letu 2015, vendar 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1068
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MDDSZ v to statistiko zajema vse zaposlitve za krajši delovni čas, tudi tiste v skladu s predpisi 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (invalidi), o zdravstvenem zavarovanju (začasno 

nezmožni za delo) ali o starševskem dopustu (starši mlajših otrok). Vendar MDDSZ na splošno 

niti za vsako kategorijo posebej ne pojasni vzrokov za povečanje števila upravičencev za plačilo 

prispevkov za krajši delovni čas, zato se o tem ne moremo opredeliti (MDDSZ 2016a). 

Ena izmed prožnih oblik zaposlitve, ki bi lahko olajšala usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, je tudi delo na domu, ki ga ZDR-1 ureja od 68. do 72. člena. Skorupan (2015) navaja, 

da gre pri delu na domu za obliko dela, ki je v interesu zaposlenih, saj zanje to pomeni večjo 

samostojnost in lažje razporejanja dela. Interes organizacij pa se lahko kaže predvsem v tem, 

da se izognejo zakonskim določbam glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov (157. člen 

ZDR-1), kar je pri drugačni razporeditvi delovnega časa omejitev. Vse določbe v zvezi z delom 

na domu zaposleni in organizacija uredita v pogodbi o zaposlitvi. Kot slabost te oblike dela 

(dela na domu) avtorica navaja obveznost organizacije po obveščanju Inšpektorata za delo RS 

o nameravanem organiziranju dela pri zaposlenem na domu, ki lahko delo na domu prepove, 

če je škodljivo za zaposlenega ali za okolje. Vendar pa gre tu bolj za obvestilo inšpekcije, kot 

da bi šlo za pridobitev dovoljenja. Senčar Peček (2013) je ugotovila, da se inšpekciji za delo 

posreduje bolj malo tovrstnih obvestil o delu na domu, ki je pogosto prisotno tudi v kombinaciji 

z delom na sedežu organizacije, v kateri zaposleni dela, tako navaja, da so v letu 2011 na 

Inšpektorat za delo na domu prejeli le 152 obvestil na ravni države. 

Kot je razbrati iz dosedanjih opredelitev, je čas eden najpomembnejših elementov pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Glede na to, da so zaposleni časovno omejeni, 

je izredno pomembna organizacija dela in časa, da ne pride do nadurnega dela, ki od zaposlenih 

najpogostje terja večje fizične in psihične obremenitve (ZSSS 2016), kar je lahko razlog za 

težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.  

Senčur Peček (2016) nadurno delo opredeli kot delo, ki ga zaposleni opravlja v skladu s 

pogodbo o zaposlitvi v organizaciji, kjer zaposleni opravlja delo že v okviru polnega delovnega 

časa, le da to delo opravlja zunaj predvidenega časa. V organizaciji do nadurnega dela 

najpogosteje pride zaradi premalo zaposlenih, slabe organizacije dela, nadomeščanja odsotnosti 

idr. (ZSSS 2016), medtem ko do dela preko delovnega časa s strani zaposlenega, česar 

organizacija ne organizira kot nadurno delo, lahko pride zaradi želje po dodatnem zaslužku 

(izplačilu nadur) ter zaradi večje fleksibilnosti dela (koriščenja nadur), ki zaposlenim omogoča 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Pri zaposlenih ima v primeru izplačila ali 

koriščenja nadur pozitivni učinek, negativnega pa, če organizacija ne izplača nadur ali 

zaposlenemu ne omogoči koriščenja teh. Koman (2012) navaja, da je poleg omenjenih razlogov 

v organizaciji pomembno zaznati dela preko delovnega časa, ki nastajajo zaradi obsega dela – 

preobremenjenosti zaposlenega, organizacije pa morajo biti pozorne tudi, ko delo preko 

delovnega časa nastane zaradi neznanja oziroma dejstva, da zaposleni ni dovolj dobro 

usposobljen za delo, ki ga opravlja, in je izpostavljen drugim negativnim pojavom v 
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organizaciji. Zelo slabo za organizacijo je tudi, če zaposleni v organizaciji delo preko delovnega 

časa povezujejo z zavzetostjo za delo, kar lahko vodi v množično pojavljanje tovrstnega dela 

po nepotrebnem, saj zaposleni ne naredijo nič več kot v osmih urah. V nadaljevanju sledi 

opredelitev nadurnega dela po ZDR-1, kdaj ga je zaposleni dolžan opraviti ter v katerih primerih 

je nadurno delo zakonsko prepovedano. 

Senčur Peček (2016) navaja, da je nadurno delo po ZDR-1 vsako delo preko polnega delovnega 

časa oziroma vsako delo, ki presega 40 ur na teden, če ni določeno z zakonom ali s kolektivno 

pogodbo drugače opredeljeno in je urejeno v 144. členu ZDR-1. Omenjeni zakon prepoveduje 

nadurno delo, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in 

prerazporeditvijo dela in delovnega časa in če je povečan obseg dela moč zmanjšati z novimi 

zaposlenimi. Nadurno delo je zaposleni dolžan opraviti v primerih izjemnega povečanja dela in 

drugih okoliščin, vendar lahko traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 

170 ur na leto, pri čemer delovni dan ne sme trajati več kot 10 ur dnevno. Vendar lahko 

organizacija odredi tudi nadurno delo do 230 ur letno, pri čemer mora pridobiti soglasje 

zaposlenega. V praksi to pomeni, da zaposleni, ki zaradi osebnih okoliščin ne želi delati več kot 

170 nadur letno, organizaciji ni obvezan dati soglasja za opravljanje nadurnega dela nad 170 ur 

letno. V primeru odklonitve nadurnega dela nad 170 ur oziroma v primeru, da zaposleni ne 

izdajo pisnega soglasja za nadurno delo, po 5. odstavku 144. člena zaposleni ne smejo biti 

izpostavljeni neugodnim posledicam te odločitve. ZDR-1 ureja, da organizacija zaposlenemu 

ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa po 146. členu: 1. zaradi varstva nosečnosti 

in starševstva po 185. členu, 2. starejšemu delavcu po 199. členu, 3. zaposlenemu, ki še ni 

dopolnil 18 let starosti, idr. 

Ob koncu odstavka smo zapisali, katerim skupinam zaposlenih je prepovedano naložiti delo 

preko polnega delovnega časa. Medtem ko se osredinjamo na zaposlene, ne smemo pozabiti 

tudi na pravice iz naslova starševskega varstva in pravico do družinskih prejemkov vseh staršev, 

ne glede na status zaposlitve, ki jih ureja ZSDP-1. V nalogi se osredotočamo le na zaposlene, 

za katere so pomembna denarna nadomestila za izpadli dohodek, pravice do odsotnosti z dela, 

pravice do krajšega delovnega časa, posebne določbe za pravno varstvo zaposlenih zaradi 

nosečnosti in starševstva, ki jih vsebje že ZDR-1 in omogočajo zaposlenim lažje usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. ZSDP-1 ureja odsotnost z dela zaradi skrbi za otroka v obliki 

materinskega dopusta, ki je opredeljen v členih 19 ̶ 24, očetovskega dopusta, ki je opredeljen v 

členih 25‒28, in starševskega dopusta, ki ga opredeljuje omenjeni zakon od 29. ̶ 39. člena. V 

zakonu najdemo tudi pravico do krajšega delovnega časa za zaposlenega, o kateri smo že pisali 

v prejšnjih odstavkih te točke. Za koriščenje te pravice starš zaprosi v organizaciji, na Centru 

za socialno delo pa uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno 

varnost do polne delovne obveznosti. V skladu s 50. členom ZSDP-1 mora organizacija 

zaposlenemu zagotavljati pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, če se zaposleni 

odloči za krajši delovni čas zaradi nege in varstva enega otroka do starosti tri leta, v primeru 

nege in varstva dveh otrok pa do končanega 1. razreda najmlajšega otroka. RS zaposlenemu do 
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polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega 

dela minimalne plače. RS plačuje prispevke zaposlenega in organizacije za obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko 

varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za 

pravice do zdravstvenih storitev. 

V Sloveniji so starši otrok upravičeni do najrazličnejših denarnih prejemkov, katerih višina je 

odvisna od socialnega položaja družine ter so opredeljeni v ZSDP-1. Tako omenjeni zakon 

ureja pravico do starševsega dodatka (63. člen), pomoč ob rojstvu otroka (68. člen), otroški 

dodatek (70. člen) ter dodatek za veliko družino (77. člen), vendar podrobna analiza denarnih 

prejemkov in socialnih ugodnosti (znižano plačilo ali oprostitev plačila varstva predšolskih 

otrok, učbeniški skladi, nadomestilo preživnine idr.), ki jih ureja ZSDP-1 presega namen te 

naloge.  

V nadaljevanju se osredotočimo na zakon, ki ureja zdravje in varnost na delovnem mestu, Zakon 

o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11). Omenjeni zakon organizacije 

spodbuja k pripravi programov, s katerimi ohranjanjajo varnost in zdravje na delovnem mestu, 

ki je vse pomembnejša vsebina zaradi zviševanja upokojitvene starosti zaposlenih, ter iz 

razloga, ker zaposleni na zdravje ter njegov pomen radi pozabijo. 

ZVZD-1 določa, da mora organizacija prilagajati delo posameznika z ustreznim oblikovanjem 

delovnega mesta in delovnega okolja, ustreznih delovnih prostorov in mora odstraniti vse ostale 

nevarnosti, ki bi lahko škodile zdravju ali življenju zaposlenega. Organizacije se morajo 

zavzemati za varno in zdravo delo ter z ukrepi zagotavljati varnost in zdravje zaposlenih. 

Pomemben del v omenjenem zakonu je tudi načrtovanje in izvajanje promocije zdravja 

zaposlenih, ki se je začelo izvajati leta 2011 v okviru ZVZD-1, po 6. členu omenjenega zakona, 

ki je obvezujoč za vse organizacije. Vendar se poraja vprašanje, ali v praksi organizacije 

dejansko dosegajo norme, določene z zakonom, saj je zaznati, da se nekatere organizacije zelo 

potrudijo pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu, z obiski strokovnjakov 

(psihologov, dermatologov, kardiologov idr.), z organiziranjem preventivnih pregledov 

(sladkorja in holesterola v krvi, krvnega tlaka idr.), organizacijo delavnic za sproščanje, za 

zmanjševanje stresa, pripravljanjem zdravih zajtrkov in bogatim naborom aktivnosti za 

zaposlene, ki s tem začnejo razmišljati o pomenu ohranjanja zdravja. Medtem ko nekatere 

organizacije tega ne izvajajo oziroma izvajajo tako, da razdeljujejo promocijsko gradivo, 

obljavljajo članke na svojih intranetih, kar pa je občutno premalo, sam zakon pa tudi natančno 

ne opredeljuje, kaj naj bi promocija zdravja dejansko pomenila. Področje je izredno pomembno 

za ohranjanje zdravja in zadovoljstva zaposlenih v organizaciji ter v zasebnem življenju. 

Zadovoljstvo zaposlenih pa bodo organizacije ohranjale tudi, če bodo vsem zaposlenim 

omogočile enake možnosti razvoja, napredovanja, dela idr., o čemer bo govor v nadaljevanju 

in jih ureja Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM, Uradni list RS, 

št. 59/02, 61/07, 33/16), ki vsebuje določbe o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2837
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
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se ne osredotoča le na organizacije, ampak na družbo kot celoto.  

ZEMŽM v 4. členu ureja enakost spolov in opredeljuje enakost ženske in moškega na vseh 

področjih javnega in zasebnega življenja, ureja njihov enak položaj v družbi ter enake možnosti 

za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu 

razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Kot smo že navedli, ZDR-1 ureja 

določila za zaposlene in tako v 6. členu ZDR-1 najdemo določilo, da organizacija zaposlenih 

ne sme postavljati v neenakovredni položaj zaradi spola, barve kože, zdravstvenega stanja idr. 

V ZDR-1 najdemo določbo, ki opredeljuje, da mora organizacija za enako delo in za delo enake 

vrednosti zaposlenim izplačati enako plačilo, ne glede na spol (133. člen). Tako ugotavljamo, 

da se prepoved diskriminacije pojavja vse od Ustave RS do posameznih zakonov, kar tej vsebini 

daje posebno pomembnost. 

Če se osredotočimo na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na ravni organizacije, 

ugotovimo, da je ključna enakost zaposlenih ne glede na spol, da je pomembno to, da jim 

orgranizacija omogoča napredovanje, izobraževanje, da velja načelo enakega plačila za 

opravljeno delo in da so ženke v organizaciji zastopane v enakem obsegu kot moški ter da se 

ženskam omogoči, da posegajo tudi po višjih in zahtevnih delovnih mestih, ki so v praksi v 

večji meri rezervirana za moške. Tradicionalna vloga ženske in moškega oziroma mame in 

očeta se spreminja, zato še toliko večji pomen pripisujejo pravnemu varstvu staršev zaradi 

odsotnosti z dela, zaradi krajšega delovnega časa, koriščenja starševskega dopusta ipd., da to 

ne postane ovira za njihov karierni razvoj v organizaciji, in prav vsebine za usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja so poglavitne in pomembne v boju proti diskriminaciji žensk 

in moških, kot jih ureja veljavna zakonodaja. 

Poleg veljavne zakonodaje, ki je bila obravnavana do zdaj, je za dejavnost bančništva v RS 

pomembna tudi v nadaljevanju obravnavana KPDBS. Podrobna analiza KPDBS z vsebino o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sledi v točki 3.5; v nadaljevanju kratka 

predstavitev KPDBS.  

KPDBS, ki je bila podpisana med Sindikatom bančništva Slovenije, Sindikatom Nove 

Ljubljanske banke in Združenjem bank Slovenije (kot zastopnikom svojih članic ‒ bank in 

hranilnic na območju RS). Za banki, ki sta sodelovali v raziskavi o usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja kot pridruženi članici Združenja bank Slovenije v empiričnem delu naloge 

je obstoječa KPDBS obvezujoča in sklenjena za nedoločen čas. V točki 3.5 bomo predstavili 

vsebino ZDR-1 in KPDBS o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja z elementi CDPP 

v banki Y ter jo primerjali z ostalimi bankami imetnicami CDPP. V točki 3.3 sledi opredelitev 

drugih akivnosti, ki jih za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja preko različnih 

inštitucij izvajajo v RS. 
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3.3 Druge aktivnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Med druge aktivnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bomo umestili 

Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 

(ReNPEMŽM15‒20, Uradni list RS, št. 84/15), ki jo je Državni zbor RS sprejel 27. 10. 2015 in 

jo poimenoval kot strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za 

uresničevanje enakosti spolov na različnih področjih življenja žensk in moških v RS za obdobje 

od leta 2015 do leta 2020. ReNPEMŽM15‒20 je že drugi tovrstni dokument v RS, prvo tovrstno 

resolucijo je Vlada RS sprejela že leta 2005 in je zajemala obdobje od leta 2005 do 2013 ter je 

prvič celovito opredeljevala politike enakosti. Finančna sredstva za izvajanje ReNPEMŽM15‒

20 so navadno zagotovljena v okviru sredstev proračuna RS pa tudi iz drugih virov EU. 

Določene aktivnosti ReNPEMŽM15‒20 se izvajajo kot redne naloge MDDSZ, za kar finančna 

sredstva niso predvidena. 

Kanjuo Mrčela, Filipovič Hrast in Humer (2013) v zaključnem poročilu o Resoluciji med 

letoma 2005 in 2015 navajajo, da je bil temeljni namen omenjene resolucije izboljšati položaj 

žensk oziroma zagotoviti trajnostni razvoj pri uvajanju politike enakosti spolov. Avtorice 

ugotavljajo, da resolucija ni delovala avtonomno, pač pa se je umestila v konkretni družbeni 

kontekst, ki je pomemben za družbo ter za enako obravnavanje obeh spolov, in je usmerjena 

zlasti na področja ekonomije, udeležbe in zastopanja v procesih odločanja, na področje 

socialnih in državljanskih pravic, spremembe spolnih vlog ter spremembe stereotipov. 

Slovenija se sicer umešča med države, ki beležijo visoko stopnjo enakosti med spoloma. Kljub 

prizadevanjem in zabeleženemu napredku pa v vsakodnevnem življenju še vedno beležijo 

neupravičene vrzeli med spoloma. V prihodnje je želja, da se približamo uravnoteženi 

zastopanosti spolov na gospodarskem področju, in vse večje so želje po sprejemanju odločitev, 

ki bodo vsem olajšale usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (MDDSZ 2016b). 

ReNPEMŽM15‒20 znotraj svojih ciljev navaja tudi take, ki se nanašajo na usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. Na področju zasebnega življenja se osredinja na spodbujanje 

dejavnega očetovstva ter na odpravljanje ovir za enakovrednejšo porazdelitev družinskih 

obveznosti med oba starša. Poseben pomen namenjajo usklajevanje dela in družine pri 

enostarševskih družinah, na urejanje skrbstvene vloge za starejše, na povečanje deleža očetov, 

ki izrabijo starševski dopust, idr. Na področju spolov pa se ReNPEMŽM15‒20 osredinja na 

povečanje stopnje zaposlenih žensk s terciarno izobrazbo ter na spodbujanje zaposlovanja 

drugih ranljivih skupin žensk, na povečanje deleža žensk in moških v dejavnostih, v katerih so 

manjšinsko zastopani. V nadaljevanju sledi predstavitev CDPP v Sloveniji, te aktivnosti se 

spodbujajo tudi v okviru ReNPEMŽM15-20. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3307
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3.4 Certifikat Družini prijazno podjetje v Sloveniji 

V Nemčiji se s podelitvijo CDPP, ki smo ga kot takega povzeli tudi v Sloveniji, ukvarja 

organizacija Berufundfamilie Service GmbH, zdaj ponudnik storitev na področju usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja. 

Aktivnosti CDPP se začnejo tam, kjer se zakon konča. To pomeni, da se aktivnosti CDPP 

razvijajo na osnovi zakonskih določil, sicer ne bi bilo smiselno, da bi organizacije pridobile 

CDPP, ki bi urejal aktivnosti, ki so že opredeljene v veljavni slovenski zakonodaji. So pa 

sprejete aktivnosti izbrane po meri vsake organizacije in se prilagajajo tudi glede na zakonske 

spremembe v RS, navajajo v Inštitutu Ekvilib, organizaciji, ki je pristojna za podeljevanje in 

spremljavo napredka organizacij imetnic CDPP (Inštirut Ekvilib 2016).  

Začetki razvoja CDPP v Sloveniji segajo v leto 2003, ko se je razvojno partnerstvo Mladim 

materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal) začelo zavzemati za zmanjšanje prikrite 

diskriminacije pri zaposlovanju mladih žensk (potencialnih mater), saj je bilo ugotovljeno, da 

so bile diskriminaciji pri zaposlitvi izpostavljene (potencialne) matere, iskalke zaposlitev ali že 

zaposlene ženske in vsi tisti moški, ki so želeli, ali pa so uveljavljali starševske pravice. Izkazalo 

se je, da so imeli največjo težavo pri usklajevanju obveznosti v organizaciji in doma predvsem 

starši predšolskih otrok. V tem obdobju se v Sloveniji niti ni govorilo o usklajevanju poklicnih 

in zasebnih obveznosti in o tem, da bi bil to lahko družbeni problem, bolj je bilo zaznati, da je 

usklajevanje dela in družine težava na ravni posameznikov, ki jo je bil vsak prisiljen reševati 

sam (Hartman idr. 2015).  

Hartman idr. (2015) ugotavljajo, da je politiko družini prijaznega podjetja sprožila 

diskriminacija med spoloma, kar je pomenilo, da veljavna pravna zakonodaja z 

delovnopravnega področja v RS ne zadošča za ureditev področja usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja. Spremembo je bilo treba razviti v poslovni kulturi organizacije, saj le tako 

lahko na tem področju pride do spremembe odnosa, in tako je prišlo do razvoja CDPP. Njegov 

glavni namen je nagrada organizaciji, ki ima posluh za zaposlene in željo zaposlenim ponuditi 

nekaj več ugodnosti, kot jih imajo po veljavni zakonodaji. 

CDPP zdaj ni namenjen samo mladim materam in niti ne samo družinam, pač pa vsem 

zaposlenim, da lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. V Inštitutu Ekvilib, ki v Sloveniji 

deluje kot neprofitna in neodvisna organizacija na področju družbene odgovornosti, človekovih 

pravic in razvojnega sodelovanja, se nočejo omejevati samo na organizacije z več kot 10 

zaposlenimi, kar je bil do zdaj pogoj pri pristopu k CDPP, pač pa želijo vsebine, ki so potrebne 

za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, prenesti tudi na mikro organizacije z do 15 

zaposlenimi. Zato so za mikro organizacije razvili priznanje »Uspešno razvijam kulturo družini 

prijaznega podjetja«, z namenom, da tudi manjše organizacije svojim zaposlenim približajo 

ukrepe, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prav vsem 

zaposlenim (Inštitut Ekvilib 2016). 
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Hartman idr. (2015) navajajo, da je CDPP v slovenski prostor prinesel nov pogled na 

problematiko reševanja težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Projekt 

pridobitve CDPP, ki ima naravo svetovalno-revizijskega postopka, je v letih, odkar je prva 

generacija leta 2007 pridobila osnovni CDPP, dobil velike razsežnosti ter javno prepoznavnost 

in tako lahko najdemo razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

v 240 slovenskih organizacijah, katerih ugodnosti po ocenah Inštituta Ekvilib vsak dan koristi 

več kot 80.000 uporabnikov.  

Projekt CDPP se je v slovenskem bančništvu prvič pojavil v ABANKI (2010, 27). Certificiranju 

so v naslednjih letih sledile tudi druge finančne organizacije, ki so predstavljene na Sliki 1 v 

nadaljevanju (Inštitut Ekvilib 2016).  

Hartman idr. (2015) kot pomemben element pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

navajajo ravno CDPP in priprave nanj. CDPP je pomemben element za spoznavanje dela 

kadrovskih služb, spoznavanje potreb zaposlenih ter pri organizaciji izobraževanj za vodstvo, 

ki igra ključno vlogo pri uvajanju politik za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja. 

V nadaljevanju sledi grafični prikaz postopka pridobitve CDPP po Inštitutu Ekvilib, ki je v RS 

pristojen za podeljevanje CDPP za velike organizacije (leva stran Slike 1) in priznanj za mikro 

organizacije »Vpeljujemo kulturo družini prijazno podjetje« in »Uspešno razvijamo kulturo 

družini prijazno podjetje« (desna stran Slike 1). 
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Slika 1: Postopek certificiranja za velike in mikro organizacije v Sloveniji 

Slika 1 prikazuje postopek pridobitve CDPP tako za velika kot tudi mikro organizacije z do 15 

zaposlenimi, kar je novost od konca leta 2015. Hartman idr. (2015) navajajo časovni potek in 
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postopek pridobitve CDPP in vsebin za mikro organizacije, pri čemer uporabljajo izraza 

»Vpeljujemo kulturo družini prijazno podjetje« in »Uspešno razvijamo kulturo družini prijazno 

podjetje«, od začetka ‒ analize organizacije, pri kateri zunanji svetovalec ocenjuje potrebe 

organizacije, medtem ko v mikro organizacijah interni izbor ukrepov za približevanje vsebin 

opravijo zastopniki mikro organizacij sami s pomočjo svetovalne delavnice, ki se organizira z 

namenom predstavitve vseh ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vsem 

organizacijam pa je skupno to, da z izbranimi ukrepi zaposlenim želijo približati vsebine za 

lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Za organizacije z več kot 15 zaposlenimi 

je potek pridobitve in ohranjanje CDPP prikazano na levi strani Slike 1, medtem ko je desno 

postavljen proces za mikro organizacije z do 15 zaposlenimi.  

Velike organizacije prejmejo osnovni CDPP s strani revizorskega sveta na podlagi pozitivnih 

ocen vsaj štirih oziroma petih ukrepov (za organizacije z več kot 50 zaposlenimi) in z vsaj tremi 

dodatnimi ukrepi iz Kataloga ukrepov iz dveh vsebinsko različnih področij. Obvezni ukrepi za 

pridobitev CDPP so: komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, 

raziskave med zaposlenimi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter izobraževanje 

vodij na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, kot dodatni obvezni ukrep za 

organizacije z več kot 50 zaposlenih je vzpostavitev delovne skupine za usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. Osnovni CDPP organizacije prejmejo šest mesecev po 

potrditvi ukrepov. Po treh letih se ugotavlja, ali so bili ukrepi ter aktivnosti v organizaciji v 

sklopu osnovnega CDPP sprejeti in so se izvajali. Če se ugotovi doseganje zastavljenih ciljev 

v začetni fazi, sledi pridobitev polnega CDPP, ki ga organizacija ohrani s sprejetjem novih treh 

ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Po triletnem obdobju sledi novo 

triletno obdobje in tako Inštitut Ekvilib devet let spremlja organizacijo pri uveljavljanju 

ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (Inštitut Ekvilib 2016). 

Pri mikro organizacijah se izvede evalvacija izvedenega načrta v roku štirih mesecev s petimi 

do največ desetimi ukrepi. Če to ni možno, se evalvacija lahko podaljša do skupno sedem 

mesecev in tako mikro organizacija prejme priznanje »Vpeljujemo kulturo družini prijazno 

podjetje«. Po dveh letih in po poročilu ter reviziji, ki svoje delo opravi v do dveh mesecih, 

mikro organizacija 15. maja (ob mednarodnem dnevu družine) oziroma ob koncu leta prejme 

priznanje »Uspešno razvijamo kulturo družini prijazno podjetje«. Nato ima mikro organizacija 

tri mesece časa za pripravo novih od dveh do devetih ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja (Inštitut Ekvilib 2015, 2016). 

V nadaljevanju so predstavljene slovenske finančne organizacije ‒ banke in hranilnice, katerih 

delovanje opredeljuje veljavni Zakon o bančništvu (ZBan-2, Uradni list RS, št. 25/11 in 44/16), 

in Banka Slovenije kot bančni regulator, ki je konec leta 2015 prejela osnovni CDPP (Inštitut 

Ekvilib 2016). 

Poleg pristopa k certificiranju so finančne organizacije razdeljene tudi glede na to, ali so 

imetniki polnega CDPP ali osnovnega CDPP, ki ga organizacije dobijo ob postavljanju temeljev 
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CDPP (Inštitut Ekvilib 2016). 

Na Sliki 2 v nadaljevanju lahko vidimo prikaz vseh finančnih organizacij, prejemnic CDPP od 

leta 2009 do leta 2015. 

 

Slika 2: Certificirane slovenske finančne organizacije po letih pridobitve CDPP 

Na Sliki 2 je videti vse finančne organizacije na območju RS, ki so za približevanje vsebin 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pridobile CDPP v zraven pripisanem letu in so 

bodisi imetnice polnega CDPP ali osnovnega CDPP. V letu 2015 je osnovni CDPP kot zadnja 

pridobila tudi Banka Slovenije ‒ centralna banka, ki je sledila ostalim evropskim centralnim 

bankam, ki se jim zdi pomembno uvajanje ukrepov v sklopu družini prijaznih vsebin v svoje 

poslovanje (Inštitut Ekvilib 2016). 

Združitev ABANKE, d. d., in Banke Celje po sklepu Banke Slovenije z dne 8. septembra 2015 

na CDPP ni imelo vpliva in od pripojitve ni zaznati težav pri ohranjanju že prej znanih ukrepov, 

ki sta jih banki izbrali (Banka Celje 2015).  

V letu 2011 je bilo slovenskim organizacijam omogočeno sofinanciranje pridobitve osnovnega 

CDPP iz Evropskega socialnega sklada. Evropski socialni sklad je sofinanciral strošek 

pridobitve osnovnega CDPP v višini 80 % zneska, kar je bila dodatna spodbuda organizacijam, 

da so v svoje delo začele vključevati aktivnosti za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja (Inštitut Ekvilib 2016).   

V Sloveniji ima CDPP sedem samostojnih bank, ena podružnica tuje banke, ena hranilnica ter 

od konca leta 2015 Banka Slovenije kot slovenski bančni regulator (Inštitut Ekvilib 2016).  

V nadaljevanju sledi pregled področij oziroma ukrepov v okviru CDPP, ki so jih pripravili v 
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Inštitutu Ekvilib z namenom boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. 

Katalog ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja obsega 76 ukrepov, ki 

so razdeljeni na osem področij. V nadaljevanju sledi predstavitev posameznih področij, ki jih 

Inštitut Ekvilib dopolnjuje in pripravi glede na potrebe organizacije, ki sprejema ukrepe za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, pa tudi glede na morebitne zakonske 

spremembe. Predstavljenih bo osem sklopov ukrepov v okviru CDPP. 

Delovni čas oziroma njegova prožnost je pomembna vsebina, ki zaposlenim omogoča lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zaposleni to občutijo predvsem tako, da imajo 

na voljo premični čas prihoda in odhoda z delovnega mesta. V ta sklop sodijo tudi ukrep 

odsotnosti z dela za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, krajše oblike delovne 

obveznosti zaradi skrbi za otroka ali drugih obveznosti, pa tudi organizacija nadomeščanj, 

dežurstva, načrtovanje odsotnosti ‒ letni dopusti in fleksibilni odmori. Največje zanimanje med 

organizacijami, ki se odločijo za CDPP, je tako imenovani »otroški časovni bonus«, ki 

zaposlenim omogoča dodatne proste ure za uvajanje otroka v vrtec, dodatni dopust za starše 

prvošolčkov ter prosti dan za poklicno usmerjanje otrok (Inštitut Ekvilib 2016). 

Organizacija dela ureja delovne procese, s ciljem, da zaposleni lažje usklajujejo poklicno in 

zasebno življenje. Pri izbiri tega ukrepa se pripravijo spremembe, povezane z delovnim 

procesom in timskim delom. Ukrepi znotraj tega področja niso finančno zahtevni, so pa 

povezani z določenim organizacijskim delom in dobro interno komunikacijo. V okviru tega se 

organizacije najpogosteje odločijo za vzpostavitev tima za usklajevanje zasebnega in 

poklicnega življenja, ki je zadolžen za zbiranje idej, obravnavanje in uvajanje novih metod dela, 

ki privedejo do boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (Inštitut Ekvilib 2016). 

Delovno mesto (prostorska prožnost delovnega mesta) omogoča delo na domu in velja za 

specifični ukrep, saj ga je nemogoče prenesti v vse organizacije. Pri tem je tudi potrebno 

zaupanje tako na strani organizacije kot tudi na strani zaposlenega. V primeru bank je ta ukrep 

bolj zaželen na strani zaposlenih kot na strani organizacije. V inštitutu Ekvilib ga ocenjujejo 

kot organizacijsko zahteven ukrep, ki mora temeljiti na obojestranskem zaupanju (Inštitut 

Ekvilib 2016).  

Politika informiranja in komuniciranja je eden izmed najpomembnejših ukrepov, ki ureja 

komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo in mnenjske raziskave znotraj 

organizacije o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Za vse organizacije, ki pristopijo 

k certificiranju, je sprejetje tega ukrepa obvezno. V tem sklopu ukrepov najdemo tudi ukrep, ki 

zaposlenim pomaga vrniti se v delovni proces in zagotavlja redno komuniciranje z zaposlenimi 

v času odsotnosti. Med ukrepi, ki ga na Inštitutu Ekvilib opisujejo kot izredno pomembnega, je 

uvedba pooblaščenca/pooblaščenke, ki zastopa interese zaposlenih v povezavi z usklajevanjem 

poklicnega in zasebnega življenja, organizira neformalna druženja za zaposlene in drugo 

(Inštitut Ekvilib 2016). 
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Veščine vodstva: vodstvo sprejete ukrepe v sklopu CDPP podpira in z njimi živi ter je na 

izobraževanjih seznanjeno z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja. Poleg tega vodje 

pridobivajo ključna znanja in veščine za izvajanje ukrepov, sprejetih s CDPP (Inštitut Ekvilib 

2016). 

Razvoj kadrov kot ukrep v sklopu CDPP pomaga pri načrtovanju kadrovske strategije in 

načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih. Med ukrepe s tega področja se uvrščajo individualni 

karierni razvoj zaposlenih in vključitev tematike usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

v letne razgovore ter korporativno prostovoljstvo za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi 

pobudami podpira organizacija in v te aktivnosti (navadno dobrodelne, pomembne za lokalno 

družbo) vključuje vse zaposlene (Inštitut Ekvilib 2016). 

Struktura plačila in nagrajevani dosežki vsebujejo ukrepe, ki imajo za zaposlene finančno 

korist. V ta sklop sodijo obdaritev novorojenčkov, ponudbe za prosti čas (organizirane športne 

aktivnosti, počitniško varstvo), štipendije za otroke zaposlenih, psihološko svetovanje in 

pomoč, s katero organizacije svojim zaposlenim omogočijo anonimno psihološko pomoč pri 

najrazličnejših težavah, povezanih tako z delom kot tudi z zasebnim življenjem (Inštitut Ekvilib 

2016). 

Storitve za družine so namenjene družinam z otroki in so zaposlenim na voljo za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zaposlenim je v sklopu tega sprejetega sklopa 

ukrepov na voljo počitniško varstvo ali druga oblika varstva otrok in seznanitev otrok z delom, 

ki ga starš opravlja. Tako lahko zaposleni za krajši čas pripelje svojega otroka na delovno mesto 

(Inštitut Ekvilib 2016). 

Nabor ukrepov, ki jih organizacije sprejmejo, je poljuben, le ena izmed aktivnosti je obvezujoča 

za vse prejemnike CDPP, to je komuniciranje z zaposlenimi ter zunanjo javnostjo. 

V nadaljevanju sledi predstavitev že izbranih ukrepov s strani finančnih organizacij v Sloveniji, 

ki imajo polni ali pa osnovni CDPP. Za pregled posameznega ukrepa bomo pregledali vseh 

deset finančnih organizacij, ki so imetnice CDPP.  

Preglednica 2: Izbrani ukrepi v slovenskem bančnem prostoru 

Področje aktivnosti Izbrani ukrep iz CDPP (št. bank, ki so ukrep izbrale/št. opazovanih bank) 

Komuniciranje z 

zaposlenimi ter zunanjo 

javnostjo 

Komuniciranje z zaposlenimi (8/10)* 

Komuniciranje z zunanjo javnostjo (9/10)* 

Raziskave med zaposlenimi (9/10)* 

Izobraževanje vodij na področju UPiZŽ (7/10)* 

 

 

 

 

 

Se nadaljuje 
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Področje aktivnosti Izbrani ukrep iz CDPP (št. bank, ki so ukrep izbrale/št. opazovanih bank) 

 

 

Delovni čas  

Nepremični osrednji delovni čas z izbiro časa odhoda in prihoda (6/10) 

Fleksibilni odmori (2/10) 

Otroški časovni bonus (dan s prvošolčkom, dan za poklicno usmerjanje otrok) 

(10/10) 

Časovni konto (koriščenje presežkov ur) (2/10) 

 

 

 

Organizacija dela   

Načrtovanje letnega dopusta (3/10) 

Delovna skupina za UPiZŽ (7/10)** 

Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov (2/10) 

Organizacija dežurstva (1/10) 

 

Filozofija načela in koncept vodenja (2/10) 

Program medgeneracijskega sodelovanja (1/10) 

Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja med delovnim 

časom (1/10) 

Delovno mesto Izredno delo od doma (2/10) 

Politika informiranja in 

komuniciranja 

Informiranje o prihajajočih spremembah in  

informacijske platforme (4/10) 

Pogovor pred povratkom/ponovno vključevanje ob daljši odsotnosti (6/10) 

Oglaševanje enakih možnosti (2/10) 

Pooblaščenec za vprašanja o enakih možnostih (1/10) 

Dan odprtih vrat (1/10) 

Druženje med zaposlenimi (2/10) 

Veščine vodstva Analize bolniških odsotnosti (1/10) 

(strategija/filozofija 

vodenja) 
Ocenjevanje vodij s strani podrejenih (3/10) 

Razvoj kadrov 
Sodelovanje svojcev zaposlenih pri dijaških in študentskih praksah (2/10) 

Korporativno prostovoljstvo (2/10) 

Struktura plačila in 

nagrajevanje dosežkov 

Obdaritev novorojenca (3/10) 

Štipendije za otroke zaposlenih (1/10) 

Novoletno obdarovanje otrok (4/10) 

Letni regres (1/10) 

Posojilna in finančna pomoč (2/10) 

Sofinanciranje preventivnih pregledov (2/10) 

Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih 

razlogov (2/10) 

Ponudba za prosti čas (1/10) 

Delavnica o zdravem načinu življenja (1/10) 

Psihološko svetovanje (3/10) 

Storitve za družino 

Organiziranje počitniškega varstva (2/10) 

Otroci v banki (2/10) 

Ukrepi za varovanje zdravja (7/10) 

Solidarnostna denarna pomoč za otroke preminulih bančnih delavcev (1/10) 

Plačana odsotnost z dela zaradi spremstva otroka v bolnišnici (1/10) 

Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti (1/10) 

* Obvezni ukrepi za vse organizacije, ki uvajajo CDPP  

** Obvezni ukrep za vse organizacije, ki uvajajo CDPP z več kot 50 zaposlenimi 

Vir: Inštitut Ekvilib 2016. 
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Iz Preglednice 2 je razvidno, da so prav vse finančne organizacije s CDPP izbrale ukrep »otroški 

časovni bonus«, ki je opredeljen kot dan za prvošolčke in dan za poklicno usmerjanje otrok, 

nekatere banke pa nudijo svojim zaposlenim tudi plačano odsotnost za uvajanje otrok v vrtec v 

sklopu tega ukrepa. Ukrepi za komuniciranje z zunanjo in notranjo javnostjo so obvezni ukrepi 

za vse organizacije imetnice CDPP, medtem ko je obvezen ukrep za vse organizacije, ki imajo 

več kot 50 zaposlenih tudi ta, da imajo posebno skupino za usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja. V finančnih organizacijah s CDPP so najmanj pogosto izbrani ukrepi: 

organizacija dežurstva, program medgeneracijskega sodelovanja, načrtovanje in izvedba 

programov nadaljnjega izobraževanja med delovnim časom, pooblaščenec za enake možnosti, 

dan odprtih vrat, analiza bolniških odsotnosti, štipendije otrok zaposlenih, letni regres, ponudba 

prostega časa, delavnica o zdravem načinu življenja, solidarnostna denarna pomoč za otroke 

preminulih bančnih delavcev, plačana odsotnost z dela zaradi spremstva otroka, ki je v 

bolnišnici, postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti ‒ ti ukrepi so bili 

izbrani zgolj v eni izmed desetih finančnih organizacij, v katerih smo preverjali izbrane ukrepe 

v okviru CDPP.  

Iz pregleda aktivnosti slovenskih bank je bilo ugotovljeno, da je kar sedem od desetih bank s 

CDPP izbralo ukrep »za varovanje zdravja«, vendar v izboru tega ukrepa v okviru CDPP ni 

videti smisla, saj ga v 6. in 32. členu ureja ZVZD-1 in bi ga organizacije morale upoštevati od 

sprejetja leta 2011. Za ukrepe, ki bi neposredno vplivali na porabo finančnih sredstev, to so 

višji letni regres, organiziranje prostočasnih dejavnost, štipendije za otroke zaposlenih in 

podobno, se finančne organizacije ne odločijo. Odgovor na vprašanje, kaj so poglavitni razlogi 

za to, bi bilo treba poiskati pri vodstvu.  

V nadaljevanju sledi predstavitev znotraj katerih področij ZDR-1 in KPDBS zagotavljata enake 

ali večje pravice glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v primerjavi z 

aktivnostmi CDPP v izbrani banki Y in v drugih bankah s CDPP.  

3.5 ZDR-1 in KPDBS z elementi CDPP za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja 

V tej točki bomo primerjali vsebine ZDR-1 in KPDBS z izborom banke s CDPP in drugih bank 

prejemnic CDPP s področja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenaja. 

Kot smo ugotovili že v točki 3.2, so mnoge vsebine CDPP v tesni povezavi z že veljavno 

zakonodajo v RS. Vendar pa imajo v RS poleg zakonov pomembno vlogo tudi kolektivne 

pogodbe dejavnosti, v našem primeru KPDBS, ki je, kot smo že prej omenili, zavezujoča za 

obe banki. Do te ravni lahko enakovredno obravnavamo banki, ki sta sodelovali v empiričnem 

delu naloge, zato posebnosti, ki jih banki urejata z internimi akti, niso predmet obravnave. V 

primerjavo smo vključili vsebine, ki so urejene z ZDR-1, KPDBS ali s CDPP, kar pomeni, da 

predstavimo možnost izbranega ukrepa, tudi če ta ni izbran v opazovani banki Y  ̶  banki s 
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CDPP, je pa ukrep moč izbrati v okviru CDPP. Kot smo že pri izboru ukrepov navedli, Inštitut 

Ekvilib vsaki organizaciji svetuje glede izbora ukrepov, da organizacija dosega zastavljene cilje 

na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih, zato ocenjujemo, 

da bi morali biti ukrepi, ki so kot taki že urejeni v zakonu in v KPDBS, urejeni kvečjemu z več 

vsebine v okviru CDPP, oziroma če se ukrepa ne da urediti na ravni CDPP, se ga popolnoma 

izključi iz nabora za posamezno panogo. Sicer ukrep CDPP nima nobenega smisla.  

V nadaljevanju si v Preglednici 3 oglejmo nekaj ukrepov za usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja po ZDR-1, KPDBS ter CDPP v izbrani banki Y in drugih bankah 

prejemnicah CDPP. V to analizo banka X ni vključena, saj za banko brez CDPP veljajo določila 

ZDR-1 in KPDBS. 

Preglednica 3: Analiza ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na 

 podlagi ZDR-1, KPDBS in CDPP  

Ukrep ZDR-1 KPDBS Banka 

Y 

s CDPP 

Druge 

banke 

s CDPP 

Sprememba kraja opravljanja dela DA DA NE NE 

Delo na domu DA DA NE DA 

Krajši delovni čas DA DA NE NE 

Letni regres DA DA NE DA 

Plačana odsotnost z dela  DA DA DA DA 

Neplačana odsotnost z dela NE DA DA DA 

Aktivnosti za varovanje zdravja 

Nadurno delo 

DA 

DA 

DA 

DA 

DA 

NE 

DA 

DA 

V Preglednici 3 lahko vidimo, da je prvi ukrep sprememba kraja opravljanja dela. ZDR-1 ga 

ureja v 31. členu, kjer je opredeljena vsebina pogodbe o zaposlitvi, ter določa, da je kraj 

opravljanja dela enak sedežu organizacije, če ni drugače opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi. 

Senčur Peček (2013) navaja, da se organizacije pogosto odločijo, da kraj opravljanja dela 

opredelijo bolj široko (da kraj opravljanja dela zajema vse poslovalne enote organizacije), kar 

organizaciji omogoča enostransko napotitev zaposlenega na drugo delovno mesto, brez 

sprememb pogodbe o zaposlitvi, kar bi lahko otežilo usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja zaposlenega, vendar pa ravno kolektivna pogodba, v našem primeru KPDBS, 

postavlja minimalne omejitve za zaposlene v slovenskem bančništvu. 

Sprememba kraja opravljanja dela je v KPDBS opredeljena bolj po meri staršev, in sicer tako, 

da finančna organizacija brez pisnega soglasja zaposlenega ne sme odrediti dela v drugem kraju, 

ki je z javnim prevozom v normalnih voznih razmerah oddaljen več kot eno uro (v eno smer), 

v naslednjih primerih: 1. materi z otrokom, starim manj kot 3 leta, 2. materi z otrokom, starim 

manj kot 7 let, ki bi v drugem kraju delala z deljenim delovnim časom, 3. edinemu skrbniku 

otroka, starega manj kot 7 let, in 4. zaposlenemu, ki skrbi za otroka z motnjami v razvoju, kar 
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je opredeljeno v 25. členu KPDBS. KPDBS torej ureja morebitno spremembo opravljanja dela, 

da starši lažje uskladijo delo z zasebnim življenjem, če pride do spremembe kraja opravljanja 

dela na željo organizacije, vendar je slabost tega določila v tem, da je vse omejeno s starostjo 

otroka, ki je nizka in predvsem ni usklajena z drugimi institucijami na ravni države, če je otrok 

v vrtcu ali šoli (prva triada) in odvisen od enega izmed staršev. Vsako spremembo kraja 

opravljana dela po ZDR-1 mora organizacija z zaposlenim urediti v novi pogodbi o zaposlitvi, 

saj je kraj opravljanja dela obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi. 

Sam kraj opravljanja dela in morebitne spremembe, ki bi znotraj CDPP zaposlenim omogočile 

opravljanje dela drugje, kot je to določeno v pogodbi o zaposlitvi, CDPP ne ureja, zato ga med 

ukrepi v banki Y, pa tudi v drugih bankah, ni. Vendar pa lahko delo na domu, ki ga ureja tudi 

CDPP, povežemo s krajem opravljanja dela po ZDR-1.  

KPDBS v 30. členu povzema vsebino dela na domu po ZDR-1, zato ugotavljamo, da to določilo 

niti v okviru KPDBS na ravni, kot je, niti v okviru CDPP nima dodane vrednost. Banka Y, 

banka s CDPP, ga med ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja nima, se pa 

delo na domu pojavi pri dveh bankah v okviru CDPP in bi bilo ta ukrep treba izločiti iz nabora 

ukrepov CDPP. Tovrstno delo je urejeno že z zakonom in bi ga bilo treba nadomestiti z drugim 

ukrepom, ki bi prinesel koristi zaposlenim s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja. 

V nadaljevanju bomo opredelili krajši delovni čas, ki ga ZDR-1 v delu, kjer je opredeljena 

pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, opredeljuje v 65., 66. ter 67. členu, o čemer 

smo v točki 3.2 pri pravnih izhodiščih za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja že 

pisali. KPDBS povzema, da zaposleni lahko dela s krajšim delovnim časom v skladu z ZSDP-

1 ‒ o teh pogojih smo pisali v točki 3.2. Dodatno pa KPDBS ureja, da je možen dogovor med 

organizacijo in zaposlenim, kadar ima zaposleni otroka, ki je potreben skrbnejše materine nege 

zaradi pogostih obolenj ali slabšega zdravstvenega stanja, po predhodnem mnenju ustrezne 

zdravstvene organizacije, kadar krajši delovni čas zaposlenega v banki terjajo druge koristi 

predšolskega otroka in če so v družini trije ali več mladoletnih otrok. Organizacija se zavezuje, 

da bo zaposleni delo opravljal le v dopoldanskem času, kar je opredeljeno v 88. člena KPDBS, 

in da bo delal brez prekinitev (deljenega delovnega časa), če je le mogoče, kar je opredeljeno v 

3. odstavku 85. člena KPDBS. Ob tem ugotovimo, da KPDBS zaposlenim krajši delovni čas 

dejansko ureja ugodneje, kot je opredelejeno v zakonskih določilih ZDR-1 in ZSDP-1. Krajšega 

delovnega časa med ukrepi CDPP nismo našli ne pri banki Y ne pri ostalih bankah imetnicah 

CDPP, saj ta kot ukrep v sklopu CDPP ne bi imel dodane vrednosti, ker je pravica že zakonsko 

urejena. 

Naslednjo vsebino, ki jo najdemo med ugodnostmi za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življeneja v sklopu CDPP, je tudi regres za letni dopust, ki naj bi bil za zaposlene z otroki po 

CDPP višji kot za zaposlene brez otrok. Regres po ZDR-1 ureja pravico do regresa najmanj v 

višini minimalne plače, katere določbe najdemo v 131. členu omenjenega zakona. Načelo 
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sorazmernosti pri izplačilu velja pri zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas tako po ZDR-1 kot 

tudi po KPDBS. Pri tem da KPDBS regres ureja v 68. členu in višino regresa opredeljuje v 

tarifnih razredih, glede na sistematizacijo delovnih mest v organizaciji. V banki Y s CDPP 

višjega regresa v naboru ukrepov CDPP ni, vendar pa se med ostalimi bankami pojavi banka, 

ki to možnost ima, samo ne razpolagamo s podatkom, kako ima letni regres urejen po CDPP in 

ali za tovrstni ukrep veljajo kakšna posebna določila. Se pa ob ukrepu (višji regres za zaposlene 

z otroki) lahko pojavi vpašanje diskriminacije; analiza tega pa presega namen te naloge. Poraja 

pa se vprašanje, kaj na drugi strani pomeni višji regres glede na prihodke na enoto družinskega 

člana – kajti ta ugodnost lahko pomeni neugodnost pri dohodninskih razredih ‒ vendar 

podrobna analiza presega vsebino naloge. V nadaljevanju sledi primerjava plačane odsotnosti 

z dela in pregled, kako je to urejeno po ZDR-1, po KPDBS ter v banki Y in ostalih bankah 

imetnicah CDPP. 

ZDR-1 plačano odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin ureja v 165. členu (lastna poroka, 

smrt zakonca ali izvenzakonskega partnerja idr.), ter v 170. in 171. členu, ki urejata področje 

plačane odsotnosti v primeru izobraževanja zaposlenih. Za primer plačane odsotnosti je po 

ZDR-1 na voljo do največ 7 dni v koledarskem letu. Ostale plačane odsotnosti, kot je plačana 

odsotnost v primeru praznikov, bolniške odsotnosti, plačana odsotnost z dela zaradi opravljanja 

funkcije, v tem delu niso predmet preučevanja. KPDBS opredeljuje plačano odsotnost v dveh 

členih, in sicer v 102. in 103. členu, pri čemer je za vsebino iz posameznega člena predvidena 

plačana odsotnost do 7 dni. Vsebina 102. člena v nekaterih delih povsem povzema ZDR-1, v 

primeru plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, kot so lastna poroka, smrt zakonca 

idr., medtem ko KPDBS ureja dodatno plačano odsotnost v primeru poroke otroka, rojstva 

otroka, selitve zaposlenega, v primeru težke nesreče ali hude bolezni ožjega družinskega člana. 

Ob navedenih odsotnostih, ki jih KPDBS povzema po ZDR-1, in opredeljenih odsotnostih po 

102. členu KPDBS zaposleni ob dogodku obvesti neposrednega vodjo tri dni prej, če je to 

mogoče, oziroma ob nastanku dogodka ter napove odsotnost, medtem ko je za plačano 

odsotnost, opredeljeno v 103. členu KPDBS, potrebna privolitev uprave organizacije in se 

odobri, če ne ovira delovnega procesa. Po KPDBS so vrste odsotnosti, za katere je treba 

pridobiti privolitev uprave, sodelovanje zaposlenega na športnih tekmovanjih, posvetovanjih, 

kulturnih dogodkih, izobraževanjih na lastno željo ipd. Zaposlenemu v bančništvu se izjemoma 

lahko odobri plačana odsotnost tudi z namenom urejanja družinskih in zasebnih zadev in za 

tovrstne odsotnosti je na voljo 7 dni koledarskega leta (tako kot v ZDR-1), izjemoma, v 

posebnih okoliščinah tudi več, po KPDBS pa se odobravajo pod pogojem, da ne ovirajo 

poslovanja oziroma dela v delovnem procesu (103. člen KPDBS), kar pa je vsekakor prednost, 

ki jo ureja KPDBS, in slabost, če se izkaže, da bi odsotnost zaposlenega predstavljala oviro v 

delovnem procesu. 

Tudi v sklopu CDPP se plačana odsotnost zaposlenih uvaja za usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja. Tako CDPP opredeljuje plačano odsotnost z dela zaradi spremstva otrok 

v bolnišnici, dodatne dneve odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih 
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razlogov (tako kot v KPDBS). Ugotavljamo, da je plačana odsotnost dobro urejena tudi v 

KPDBS in vsebuje pester nabor predvidenih odsotnosti, pri čemer se ukrepi iz CDPP v 

nekaterih delih prekrivajo z vsebino KPDBS, oziroma nudi nabor ukrepov, ki so za primer 

plačane odsotnosti bolje urejeni od zakonskih, kot je navedeno zgoraj. V banki Y tako med 

ukrepi CDPP najdemo ukrepe s plačano odsotnostjo, tako imenovani ukrep »otroški časovni 

bonus« za spremljanje prvošolčka prvi šolski dan ali za uvajanje otroka v vrtec, ki jih niti ZDR-

1 niti KPDBS ne urejata. Dve banki s CDPP v Sloveniji imata med ukrepi tudi dodatne dneve 

odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov. Vendar pri zadnjem ni 

opredeljeno, ali so ti dnevi odsotnosti urejeni ugodneje kot v KPDBS. Če se gibamo v okviru 

teh, že v KPBBS opredeljenih dni, ugotavljamo, da ukrep (odsotnost z nadomestilom plače 

zaradi izrednih družinskih razlogov) nima nobenega učinka, če pa ga zaposleni dejansko izrabi 

v obliki odsotnosti več kot 7 dni, kot je predvideno po KPDBS, pa znotraj instituta CDPP 

predstavlja ugodnost za zaposlene. Ob pregledu ukrepa »otroški časovni bonus« za zaposlene 

znotraj CDPP ugotovimo, da je ukrep pomemben za banke, saj so ga izbrale vse, tako 

opazovana banka Y kot ostale imetnice CDPP, in zaposlenim nudi več vsebine kot ZDR-1 in 

KPDBS. Iz plačane odsotnosti preidimo na neplačano odsotnost in njeno analizo. 

Za neplačano odsotnost po ZDR-1 ni nobenih določil, je pa opredeljena v 107. členu KPDBS 

in se ureja tako, da se o neplačani odsotnosti zaposleni dogovori z organizacijo. Za ta čas 

odsotnosti velja, da zaposleni ne prejema nadomestila plače. Organizacija in zaposleni pa se 

dogovorita tudi o načinu plačila prispevkov za socialno varnost ‒ vendar podrobnejša analiza 

prispevkov presega namen naloge. Neplačana odsotnost se popolnoma ureja s KPDBS. 

Neplačane odsotnost v okviru ukrepov CDPP ni zaznati v banki Y, jo pa zaznamo v dveh 

slovenskih bankah imetnicah CDPP, kar pa spet odpira dvom o smiselnosti ukrepa v okviru 

CDPP, glede na dejstvo, da je neplačana odsotnost urejena že v okviru KPDBS.  

Kot predzadnji ukrep iz Preglednice 3 bomo analizirali aktivnosti za varovanje zdravja 

zaposlenih. Po ZDR-1 je organizacija po 45. členu dolžna zagotoviti pogoje za varnost in 

zdravje zaposlenih v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu ‒ podrobnosti 

področja varnosti in zdravja pri delu presegajo namen raziskave, zato drugih zakonov v ta del 

ne bomo vključevali, saj v tem delu primerjamo vsebino po ZDR-1, po KPDBS ter CDPP. 

KPDBS v 16. členu povzema po ZDR-1, da je organizacija dolžna poskrbeti za varne in zdrave 

pogoje dela. V 18. členu pa KPDBS ureja organizacijo preventivnih pregledov za zaposlene, v 

čemer pri CDPP vidimo veliko podobnosti, če ne že prekrivanja z navedeno vsebino. V 106. 

členu KPDBS ureja odsotnost z dela ob nadomestilu plače zaradi iskanja zdravniške pomoči 

zase in za svojega otroka, vendar največ 3 ure za posamezni primer in ne več kot 16 ur v 

koledarskem letu. Torej je v KPDBS predvidena aktivnost za varovanje zdravja in preglede v 

okviru plačane odsotnosti, ki bi jo sicer lahko umestili tudi v plačano odsotnost, pa je nismo, 

zaradi namena odsotnosti. Aktivnosti CDPP pa gredo na tem področju bolj v smeri financiranja 

preventivnih pregledov zaposlenih in banka Y ima ukrep v svojem naboru, tako kot tudi nekaj 

ostalih bank imetnic CDPP v slovenskem prostoru. Zato ocenjujemo, da tovrstni ukrep ni ravno 
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smiselen na primeru bančništva, zaradi določil že v KPDBS, v sklopu CDPP, pa tudi v okviru 

promocije zdravja na delovnem mestu, kar smo obravnavali v točki 3.2, v pravnih izhodiščih 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, zaradi česar se lahko tovrstna vsebina hitro 

preplete oziroma prekriva tudi s promocijo zdravja na delovnem mestu. Kot zadnji element 

analize smo izbrali nadurno delo. 

Nadurno delo, za katerega ocenjujemo, da najbolj negativno vpliva na usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja od vseh predhodnih, je najbolj natančno opredeljeno v ZDR-1, v 144. 

členu, kot je predstavljeno že v pravnih izhodiščih točke 3.2. Po KPDBS nadurno delo ureja 

tisti del 59. člena, v katerem so navedeni tudi ostali dodatki, ki izhajajo iz razporeditve 

delovnega časa; višina dodatka za nadurno delo pa se obračunava po tarifni prilogi KPDBS. V 

banki Y se v sklopu CDPP do nadurnega dela niso opredelili oziroma ukrep »časovni bonus«, 

ki bi zaposlenim omogočil možnost koriščenja nadur namesto izplačila, ni bil izbran, saj očitno 

sledijo zakonski opredelitvi, da v kolikor nadurno delo nastane, se ga zaposlenim izplača. Pri 

pregledu ostalih bank prejemnic CDPP pa opazimo ukrep »časovni konto«, ki zaposlenim 

omogoča koriščenje nadur, navadno v obliki celodnevne odsotnosti, kar zaposlenim omogoča 

prerazporeditev dela oziroma lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.  

Pri podrobni analizi nekaterih ukrepov ugotovimo, da nekateri ukrepi povsem povzemajo 

zakonska določila in določila KPDBS, kar morda nakazuje na to, da zaradi tega ne gre 

pričakovati velikih razlik na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med 

banko X in banko Y, med banko, ki ima CDPP, in banko, ki CDPP nima. Hkrati pa ugotavljamo, 

da veliko ukrepov v prvi vrsti določa drugačno organizacijo, komunikacijo, informiranje, za 

kar niti institut CDPP ne bi bil potreben. Nekaj ukrepov pa gre v smeri grajenja dobrih odnosov 

organizacije in zaposlenih, na primer obdarovanje novorojenčkov, novoletno obdarovanje 

otrok, štipendije otrok zaposlenih, dan odprtih vrat za otroke zaposlenih ipd. V nadaljevanju 

sledi pregled aktivnosti CDPP v tujini, brez da smo seznanjeni z zakonskimi določili, ki veljajo 

v posamezni državi. 

3.6 Certifikat Družini prijazno podjetje v tujini 

V nadaljevanju sledi pregled aktivnosti Nemčije na področju uvajanja družini prijaznih 

aktivnosti. Nemčija je bila prva država v Evropi, ki je začela uvajati družini prijazne aktivnosti 

in po kateri je tudi Slovenija povzela CDPP. Ker nismo želeli povzemati le aktivnosti nemške 

različice certifikata na primeru bank, smo povzeli tudi aktivnosti sosednjih držav (Avstrije, 

Madžarske, Hrvaške in Italije) ter preverili njihove aktivnosti na področju uvajanja družini 

prijaznih vsebin na primeru bank. 

CDPP, kot ga poznajo v Nemčiji pod imenom »Berufundfamilie audit«, se je razvil s fundacijo 

Hertie leta 1998, na podlagi ameriškega certifikata Familiy Feiendly Index iz leta 1989. 

Organizacijo Berufundfamilie in fundacijo Hertie, ki je prerasla združenje, je leta 2009 
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zamenjala organizacija Berufundfamilie Service GmbH, ki ima zdaj v svojih vrstah že več tisoč 

organizacij z omenjenim certifikatom. V Nemčiji je pridruženih 34 bank oziroma bančnih 

skupin, na čelu z Deutsche Bundesbank, ki je leta 2008 prejela certifikat »Berufundfamilie 

audit«, že prej pa so certifikat »Berufundfamilie audit«, ki ga v Sloveniji poznamo pod imenom 

CDPP prejele Commerzbank AG leta 2000, Deutsche Bank AG leta 2007, Deutsche Postbank 

AG, leta 2011 (Berufundfamilie Sevice GmbH 2016; Inštitut Ekvilib 2016).  

V sosednjo Avstrijo se je certificiranje oziroma revizijski postopek pridobitve certifikata, ki ga 

v Sloveniji poznamo pod imenom CDPP, razširil v letih 2002 in 2003, na nacionalni ravni leta 

2004, ob 10. mednarodni obletnici družine pa je doživel večji razmah, čeprav v Avstriji na 

lokalni ravni začetki segajo še bolj v preteklost. V Avstriji si želijo do leta 2025 priti na sam 

vrh evropskih držav, kar zadeva politiko usklajevanja dela in družine, zato CDPP dajejo 

poseben pomen (Familieundberuf Management GmbH 2015). V Avstriji tako med imetniki 

certifikata, ki ga imenujejo »Audit berufundfamilie«, najdemo tudi dvaindvajset bank oziroma 

bančnih skupin. Na seznamu bančnih skupin, ki so bolj poznane slovenski javnosti, je Unicredit 

bank, ki je prejemnica certifikata, kot ga poznamo v Sloveniji, od leta 2009, ko je prejela 

osnovni certifikat, sledili so polni certifikati v letih 2012, 2015.  

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ima dolgo tradicijo v skupini Erste. Erste Group 

AG in ostale banke v skupini Sparkassen so prejemnice certifikata leta 1999, 2002, 2005, 2008, 

2011 in 2015. Erste Group AG je tudi ena izmed prvih bank, ki je sprejela odločitev o razvijanju 

ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki ga uspešno razvija vsa leta. 

V Raiffeisen Landesbank Oberösterreich AG so certifikat prvič prejeli leta 2009, od takrat ga 

vsake tri leta obnovijo, torej leta 2012 in 2015, dopolnijo z novimi vsebinami, ki pripomorejo 

k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.  

Med bankami prejemnicami certifikata je bila tudi Hypo Alpe-Adria-Bank AG, leta 2006, 

vendar je veljavnost cetifikata potekla leta 2009, na spletni strani organizacije Familieundberuf 

Management GmbH pa ni zaslediti, da bi ga Hypo Alpe-Adria-Bank AG tudi obnovila. BKS 

Bank AG je certifikat pridobila leta 2010, 2013, z veljavnostjo do leta 2016. Steiermärkische 

Bank in Sparkassen AG sta prvi certifikat pridobili leta 2004 in ga obnavljali leta 2007, 2010, 

2013 z veljavnostjo do 2016. Leta 2012 je Oesterreichische Nationalbank prejala osnovni 

certifikat, ki ga je potem leta 2015 z veljavnostjo do 2018 tudi podaljšala (Familieundberuf 

Management GmbH 2015). 

Na Madžarskem od leta 2000 pod okriljem Ministrstva za delo in socialne zadeve ter madžarske 

vlade organizacije spodbujajo k uvajanju vsebin za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja prek razpisa s podeljevanjem nepovratnih sredstev. Spodbujanje dobrih praks za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pa vidijo predvsem v zgledu, zato Ministrstvo 

za upravljanje s človeškimi viri vsako leto od leta 2011 pripravlja natečaj za vse organizacije, 

ki uvajajo vsebine s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Vlada želi, da bi 

se organizacije bolj prilagodile današnji družbi in njenim potrebam in da bi s primerjalnimi 
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vsebinami privabili vse. Področja razvoja so namenjena posebej staršem z otroki, ženskam in 

starejšim občanom za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja (Evropska unija 2015). Med 

bankami, ki poslujejo na Madžarskem, ni zaslediti bank in bančnih skupin, ki bi pridobivale 

spodbude za razvoj usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, kot ga poznamo v Sloveniji. 

Sledi sosednja Hrvaška, ki je pred kratkim začela izvajati aktivnosti za pridobitev CDPP, ki ga 

kot takega poznamo v Sloveniji. 

Na Hrvaškem hrvaško različico CDPP vodi združenje MAMFORCE in prvi banki, ki sta na 

Hrvaškem dobili ta certifikat, ki ga na Hrvaškem imenujejo »MAMFORCE COMPANY® 

Standard«, sta Privredna banka Zagreb in Zagrebačka banka, in sicer leta 2014. Privredna banka 

Zagreb ima poleg uvajanja družini prijaznih vsebin korporativni vrtec, ki je namenjen otrokom 

zaposlenih, da bi zaposlenim staršem omogočili kar se da veliko časa preživeti s svojimi otroki. 

V Zagrebački banki certifikat zaposlenim omogoča usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, saj to pozitivno vpliva na njihovo zadovoljstvo pri delu, motiviranost in lojalnost.  

V Sloveniji in na Hrvaškem gre pri postopku pridobitve certifikata za neodvisni postopek ocene 

dejanskega stanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Po oceni dejanskega stanja 

pa vsaka organizacija prejme predloge za uvajanje politik, ki zaposlenim omogočajo lažje 

usklajevanje dela in življenja. Konec leta 2015 se je podelil osnovni certifikat ‒ prejeli so ga 

Hrvatski Telekom, INA in 24sata. Med ukrepi, ki pri nas niso na voljo, tako najdemo 100% 

nadomestilo za primer nege družinskega člana, urejene pisarniške prostore z vsebinami, ki so 

prilagojene bivanju otrok s starši na delovnem mestu, športni in wellness program znotraj 

organizacije, posebne programe za karierni razvoj žensk v organizaciji, posebne ugodnosti za 

nosečnice na delovnem mestu (npr. brezplačno parkiranje), finančne spodbude v obdobju 

celotnega porodniškega dopusta v določeni višini, uporaba službenih avtomobilov, telefonov in 

računalnikov, ki so v lasti organizacije v času porodniške odsotnosti, razvijanje aktivnosti 

dobrodošlice za novo zaposlene sodelavce idr. (Udruga MAMFORCE ‒ Institut za istraživanje 

i edukaciju ZAPOSLENA MAMA 2015; Hrvatska udruga poslodavaca 2016).  

V Italiji zametke certifikata za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja najdemo v Južni 

Tirolski, v provinci Balzano. Od leta 2003 projekt vodita Gospodarska zbornica Balzano in 

avtonomna provinca Balzano ‒ Južna Tirolska, pod pokroviteljstvom Evropske komisije. V 

Italiji se Balzanu pridružujejo tudi ostale pokrajine ‒ Treviso in Beneška Slovenija. Vsebine 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja postajajo del organizacij, del družbe nasploh. 

Pridobivanje certifikata poteka povsem enako kot v ostalih evropskih državah, ni pa bilo 

zaznati, da bi bile banke v Italiji v omenjenih pokrajinah imetnice CDPP, ki ga v Italiji poznajo 

kot »Audit famigliaelavoro« (Regione del Veneto 2016). 

V nadaljevanju sledi pregled pozitivnih in negativnih učinkov na področju usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja. 
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3.7 Pozitivni učinki usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

Černigoj Sadar idr. (2011) navajajo, da organizacija izdatkov, ki jih namenijo za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ne smejo razumeti kot strošek, pač pa kot 

investicijo v prihodnost, ki bo prinesla pomembne učinke. Množica raziskav ter analiz 

dosedanjih ukrepov kaže prav na to, da učinkov ukrepov ne gre iskati le pri posameznih 

zaposlenih v organizacija, ki sprejmejo ukrepe, pač pa tudi v narodnem gospodarstvu in 

ključnem pomenu za državo in ohranjanje celotne družbe. 

Hartman idr. (2015) ugotavljajo, da je ključnega pomena, da organizacija zaposlenemu poda 

jasno sporočilo, da je zaposleni za organizacijo izrednega pomena, da je organizaciji mar za 

njegovo počutje na delovnem mestu (Černigoj Sadar idr. 2011) ter da si želijo, da bi imeli 

zaposleni in posledično njihovi družinski člani zaradi sprejetih ukrepov za usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja manj stresno in bolj kakovostno življenje. 

V literaturi različnih avtorjev najdemo na osnovi raziskav in analiz pozitivne učinke družini 

prijazne politike v organizacijah, ki se kažejo v povečanju motiviranosti zaposlenih za delo in 

zadovoljstvu na delovnem mestu, to pa se odraža v povečanju učinkovitosti in storilnosti 

zaposlenih. Organizacija zaradi zadovoljstva zaposlenih poveča kakovost izdelkov in storitev, 

s tem se poveča njegova konkurenčnost, marketinška prepoznavnost je na visoki ravni in s tem 

organizacije vplivajo na prodajo izdelkov in storitev. Različni avtorji (Embley 1992; Evans 

2001, 24‒25; Gray 2002; Prognos 2003, 11; Yasbek 2004, 6‒7; Prognos 2005, 18‒37; Evropska 

komisija 2005, 74‒75; Juncke 2005, 11‒12; Levin-Epstein 2006, po Černigoj Sadar idr. 2011) 

ugotavljajo, da organizacije, ki uvedejo družini prijazne politike, beležijo, da so stranke bolj 

zadovoljne in s tem zagotavljajo višje donose za delničarje. Med organizacijo in posameznikom 

je vzpostavljena bolj trdna povezava in zaupanje, zato so zaposleni tej organizaciji bolj lojalni, 

kar se odraža v nižji fluktuaciji. Pri zaposlenih je zaznati manj stresa, manj nezgod pri delu ter 

posledično manj bolniške odsotnosti, ki negativno vpliva na poslovanje. Pozitivni učinek 

družini prijazne politike organizaciji prinese tudi večji izkoristek vlaganj v kadre in manjšo 

izgubo človeškega kapitala. Organizacije, ki razumejo pomen družini prijaznih politik, so bolj 

zanimive pri iskalcih zaposlitve, predvsem pri najboljših iskalcih zaposlitve, zato je tudi iskanje 

novih zaposlenih lažje in povezano z nižjimi izdatki. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da 

beležijo krajše odsotnosti zaradi materinstva in zvišanje deleža mater, ki se vrnejo na delo po 

porodniškem/starševskem dopustu, saj ne vidijo ovir za vključitev v delo in nadaljevanje 

poslovne kariere (Embley 1992; Evans 2001, 24‒25; Gray 2002; Prognos 2003, 11; Yasbek 

2004, 6‒7; Prognos 2005, 18‒37; Evropska komisija 2005, 74‒75; Juncke 2005, 11‒12; Levin-

Epstein 2006, po Černigoj Sadar idr. 2011). 

Hartman idr. (2015) navajajo, da ima CDPP pozitivne učinke na vse zaposlene v organizaciji 

in da ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja niso namenjeni le staršem z 

otroki, pač pa vsem zaposlenim. Organizacije, ki imajo CDPP, pridobivajo in imajo najboljše 

zaposlene, prek vrednot, ki jih živijo v organizaciji, in ukrepov notranji pa tudi zunanji javnosti 
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takoj dajo informacijo, kaj jim je zares pomembno. Ugotavljajo, da so zaposleni v organizaciji 

s CDPP bolj lojalni organizaciji in z ukrepi organizacija krepi zadovoljstvo med zaposlenimi, 

ki je ključno za uspešnost in organizacijsko kulturo, ter da se zaradi boljšega sodelovanja med 

zaposlenimi na vseh ravneh v organizacijah poveča produktivnost na delovnem mestu in 

zbranost pri delu. Z ukrepi CDPP za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja se 

zmanjšujejo absentizem, stres, mobing, izgorelost na delovnem mestu ter fluktuacija. Zaradi 

CDPP zaposleni več komunicirajo, se družijo in navezujejo stike, kar deluje povezovalno in 

pozitivno na odnose v organizaciji.  

3.8 Negativni pojavi zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

Med negativne pojave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja uvrščamo negativni 

stres ter z njim povezane pojave, na primer absentizem (ki se kaže kot bolniška odsotnost z 

delovnega mesta), prezentizem (prisotnost zaposlenega na delovnem mestu kljub bolezni), 

fluktuacija (nenehno prehajanje in odhajanje zaposlenih iz organizacije) ter izgorevanje na 

delovnem mestu (kot posledica izčrpanosti na duševnem, telesnem in čustvenem področju) 

(Inštitut za razvoj človeških virov 2016). 

Stres je odziv organizma na zunanji, škodljivi vpliv (SSKJ 2015). Kovač (2015) je preučevala 

stres in izgorelost zaposlenih v slovenskih poslovnih bankah in ugotovila, da so zaposleni, ki 

imajo višjo izobrazbo, bolj izpostavljeni stresu kot tisti z nižjo izobrazbo. Ocenjuje, da imajo 

tisti z višjo izobrazbo verjetno tudi bolj odgovorno delo, s tem pa so pričakovanja nadrejenih 

višja in so zato tudi bolj podvrženi stresu.  

Levovnik (2014) navaja, da ljudje doživljajo stres, ko se znajdejo v neobvladljivi situaciji, ki 

pa je za vsakega posameznika individualna. Povzročitelje stresa najdemo v zasebnem okolju 

(selitev, rojstvo, smrt ipd.), lahko pa stres izvira iz delovnega okolja, pri čemer so najpogostejši 

vzroki zanj strah pred izgubo zaposlitve, delo za določen čas, visoko zastavljeni cilji, ki jih 

zaposleni mora dosegati, ipd. Vzroke za nastali stres pa gre iskati v načinu dela, vodenja in 

upravljanja organizacije. Ni vsak stres negativen, se pa veliko bolj govori o njem kot o pozitivni 

različici stresa. 

Novak, Šprah in Sedlar (2012) navajajo, da poklicni stres nastopi zaradi zahtevnega delovnega 

okolja, ki presega zmožnost zaposlenega za njegovo obvladovanje, in da dolgotrajna 

izpostavljenost stresu pusti posledice na telesnem in duševnem zdravju.  

Vuković (2010, po Novak, Šprah in Sedlar 2012) absentizem označuje kot odsotnost 

zaposlenega z dela zaradi zdravstvenih razlogov (zdravstveni absentizem), odsotnost zaradi 

bolezni, nege družinskega člana. V teoriji pa se pojavlja tudi skriti absentizem (Bernik, 

Florjančič in Rajkovič 2003, po Ferjančič 2009), ki se kaže v obliki zdravstvenih izostankov z 

dela zaradi neurejenih odnosov doma ali v organizaciji. Vzroke za skriti absentizem gre iskati 
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tudi v slabih finančnih razmerah zaposlenih, težavah pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja, predvsem zaradi varstva otrok in starejših družinskih članov, oddaljenosti dela od 

doma, slabih odnosih na delovnem mestu, slabi motivaciji za delo ipd. Težava pri skritem 

absentizmu je ta, da gre za dolgotrajni proces, ki se niti ne zazna niti ne omejuje znotraj 

organizacije, lahko pa v organizaciji pusti pomembne posledice. 

Če se v organizaciji pojavljajo prepogoste odsotnosti, je to že lahko znak za to, da so delovni 

pogoji nevzdržni in da so pogoste odsotnost umik z dela, umik pred zahtevnimi in 

neobvladljivimi nalogami. Pogoste odsotnosti zaposlenih z dela motijo delovni proces, vplivajo 

na delovno učinkovitost in predstavljajo nevarnost visoke obremenitve za zaposlene, ki so 

prisiljeni opraviti delo namesto drugega. Strošek organizacije zaradi pogoste odsotnosti 

zaposlenih, lahko negativno vpliva na rezultate poslovanja (Inštitut za razvoj človeških virov 

2016), na ravni organizacije pa jih lahko omilimo z učinkovito promocijo zdravja na delovnem 

mestu (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije ‒ Soča 2011). 

Mlakar in Stare (2013) pravita, da je prezentizem negativni učinek stresa zaposlenih, ki se je 

pojavil v zadnjem desetletju in ga opisujeta kot prisotnost zaposlenega na delovnem mestu, ki 

kljub slabemu počutju, bolezni ali tudi z nalezljivimi obolenji opravlja svoje delo v času, ko bi 

moral biti doma. Prezentizmu podležejo zaposleni, ki na delo prihajajo kljub bolezni, stresu in 

mislijo, da delo brez njih ne bi potekalo. Zgodi pa se, da zaposleni sicer opravijo delo, vendar 

so pri tem neučinkoviti, utrujeni in še bolj pod stresom, kot bi bili sicer. Zaposleni zaradi 

prezentizma na delovno mesto prihajajo zaradi osebnih razlogov (finančni, predanost delu, 

občutek odgovornosti in nenadomestljivosti) ali zaradi organizacijskih razlogov (obsega dela, 

pritiskov sodelavcev, nadrejenih, strank). Ugotavljata pa da organizacije veliko premalo 

pozornosti namenijo prezentizmu ali prezentizem niti ne zaznajo. 

Prezentizem zmanjšuje učinkovitost in produktivnost ter na dolgi rok povišuje zdravstveni in 

prikriti absentizem. Posledice prezentizma so lahko na individualni ravni zaposlenega, lahko 

pa se zaradi tega učinkovitost zaposlenih znižuje, zdravje zaposlenih se slabša, s tem pa se 

povišujejo stroški organizacije, širijo se bolezni, kar povzroča ne samo težave v organizaciji, 

pač pa vpliva tudi na javno zdravstvo. Prezentizem lahko v organizaciji omilijo predvsem z 

graditvijo medsebojnih odnosov, zaupanja, z ustreznim vodenjem, organizacijsko kulturo 

organizacije in aktivnostmi, s katerimi zaposleni usklajujejo poklicno in zasebno življenje 

(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije ‒ Soča 2011). 

Florjančič (1994, 85, po Markežič 2011, 1) fluktuacijo opisuje kot namero zaposlenih, da 

zapustijo organizacijo. S stališča organizacije gre lahko za pozitivno oziroma zaželeno 

fluktuacijo (ko si organizacija želi odhoda zaposlenega v drugo organizacijo) ali negativno 

oziroma nezaželeno fluktuacijo (menjava zaposlitve proti volji organizacije ‒ odhod ključnih 

zaposlenih, zaposlenih, ki so uspešni, visoko motivirani, ki dosegajo zavidljive rezultate ipd.). 

V literaturi najdemo tudi potencialno fluktuacijo, v to skupino pa sodijo zaposleni, ki zaradi 

nezadovoljstva z delom razmišljajo o menjavi dela. Franca in Lobnikar (2008) sta navedla mejo 
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med želeno in neželeno fluktuacijo. Želena fluktuacija naj bi bila v deležu do 5 %, medtem ko 

je fluktuacije v normalnih okvirjih do 7 %. V organizaciji, kjer zaznajo več kot   10 %, je ta 

lahko zaskrbljujoča in v takšnih primerih so potrebni takojšnji ukrepi za njeno znižanje, ki jih 

najdemo tudi med ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Odhod zaposlenega navadno vpliva na organizacijo dela, odnose, stroške organizacije, delovno 

učinkovitost, vzdušje in organizacija se takoj sooči z organizacijo dela in pripravi ukrepe ter 

aktivnosti za organizacijo dela zaposlenega, ki zapusti organizacijo. Delo je v začetni fazi treba 

prerazporediti na druge, nato iskati ustrezno zamenjavo. Za organizacije so zaposleni ključni in 

zagotoviti kakovostne zaposlene je ključnega pomena za uspešnost in razvoj vsake organizacije 

(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije ‒ Soča 2011). 

V nadaljevanju kot zadnji negativni pojav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

predstavljamo izgorelost. Pšeničny (2009) navaja, da je pojem izgorelost, ki ga poznamo še 

danes, prvi uporabil psihiater in psihoanalitik Herbert Freudenberger. V teoriji ga opisuje kot 

kronično stanje, ki je posledica izčrpanosti in prevelike zavzetosti za dosego ciljev, ki pa 

posamezniku ne prinese tako želene oziroma pričakovane nagrade.  

Izgorelost opisujejo kot končno posledico procesa izgorevanja (Inštitut za razvoj človeških 

virov 2016), in kot v študiji ugotavlja Pšeničny (2009), ni redek pojav, kajti 60 % sodelujočih 

na vzorcu 1480 posameznikov kaže znake izgorelosti, ki se najpogosteje pojavlja pri zaposlenih 

na vodilnih položajih. Ugotovljeno je bilo, da se izgorevanje pogosteje pojavlja pri ženskah, saj 

so zanj bolj dovzetne. V veliki želji po usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in 

dokazovanju, da zmorejo enako kot njihovi moški, pogosto trčijo ob težave.  

Arzenšek (2015) navaja, da je izrednega pomena delo in kaj se dogaja med delom. Izgorelost, 

ki smo ji priča v zadnjih letih, še zdaleč ni več stvar posameznikov. Stanje psihološke, fizične 

in čustvene izčrpanosti, do katerega pride po dolgotrajnem delu, je postalo javnozdravstvena 

težava, ki ji bo treba posvetiti več pozornosti, kot ji sicer v naši družbi. Navadno ni enotne poti 

in ni enotnega zadoščenja na cilju, zato nekateri ob koncu stresnega obdobja zbolijo, drugi 

fizično in psihično povsem odpovedo, tretji pa v tem vidijo nove izzive in ti izzivi jih vodijo 

naprej. 

Sledi zaključek teoretičnega dela naloge, ki vsebuje pregled dosedanjih raziskav s področja 

CDPP v Sloveniji, v katerih smo našli tudi izhodišča za obravnavano tematiko. 

3.9 Pregled dosedanjih raziskav s področja CDPP v Sloveniji 

Področje družbene odgovornosti do zaposlenih, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

ter CDPP kot blagovna znamka za približevanje ukrepov za usklajevanje dela in družine so v 

zadnjem obdobju pritegnili pozornost teoretikov, raziskovalcev in praktikov tudi v Sloveniji. V 

nadaljevanju povzemamo nekatere najbolj bistvene ugotovitve iz opravljenih raziskav s 
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področja družbene odgovornosti, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja in s področja 

CDPP. Navedena raziskovalna dela, ki jih obravnavamo v tej točki in sledijo v nadaljevanju, 

povzemamo s pridržkom zaradi omejenih virov (časa, sredstva, mentorstva). 

Logar (2009) je v magistrski nalogi z naslovom Vpliv kadrovske politike na usklajevanje 

delovne kariere in družinskega življenja zaposlenih kot temeljni cilj opredelila zavedanje 

konflikta med družinskim in poklicnem življenjem. V raziskavi, ki je potekala od maja do 

septembra leta 2007, so sodelovale tri javne organizacije, dve banki (ena v domači in ena v tuji 

lasti) ter tri proizvodne organizacije. V raziskavi v izbranih bankah je sodelovalo 31 zaposlenih. 

Pomembni izsledek raziskave kaže na to, da je v obeh bankah zaposlenih relativno veliko žensk, 

niso pa zastopane na vodilnih položajih. V izbranih bankah naj bi bila nizka fluktuacija, čemur 

naj bi botrovalo zaposlovanje za nedoločen čas. Tretjina vprašanih naj bi imelo dolg delovnik, 

kar naj bi nakazovalo na težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Rezultati v 

obeh bankah so bili podobni. V raziskavi naj bi sodelovale v glavnem ženske, ki pravijo da si 

skrb za otroke razdelijo s partnerjem, s tem da naj bi večja skrb za gospodinjstvo ne glede na to 

pripadla prav njim. 

Šimec in Bežek (2011) sta se v magistrski nalogi z naslovom Družini prijazno podjetje 

osredotočili na organizacijski vidik pri pridobitvi CDPP in raziskavo opravili v prvi generaciji 

prejemnikov CDPP. Raziskava je bila opravljena na začetku certificiranja ‒ po prejetju 

osnovnega certifikata in po treh letih, ko organizacija, če sprejme in začne uresničevati vse 

ukrepe, oziroma prejme polni certifikat. Avtorici sta v nalogi podrobno opisali potek pridobitve 

ter izvajanje CDPP in z raziskavo ocenili njegovo uspešnost. Raziskava je pokazala, da se za 

CDPP v večji meri odločajo velike organizacije ter organizacije v javnem sektorju. Za 

certificiranje naj bi se odločili predvsem zaradi notranje organizacije. Izsledki raziskave pa so 

pokazali, da bi bilo dobro preveriti ukrepe za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

pri zaposlenih, ki jih organizacije uvajajo v sklopu aktivnosti CDPP, saj se le tako lahko 

približajo potrebam svojih zaposlenih, kar je ključnega pomena za uspešno izvajanje CDPP. 

Največja težava je bila zaznana predvsem v formalizaciji in vodenju evidenc v sklopu CDPP. 

Kralj (2013) v diplomskem delu z naslovom Certifikat Družini prijazno podjetje: analiza 

podjetij, generacije 2011 in 2012 analizira sprejete ukrepe za boljše usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja obeh generacij. Leta 2011 in 2012 je CDPP prejelo po 41 organizacij, od 

tega v letu 2011 tri banke, leta 2012 pa še dve banki. Z analizo generacij je bilo ugotovljeno, 

da se organizacije izogibajo vseh ukrepov na področju strukture plač in nagrajevanja, za kar 

Kralj (2013) ugotavlja, da je posledica gospodarske krize.  

Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor (2010) v analizi učinkov uvajanja družini prijaznega 

delovnega okolja v raziskavo vključijo 29 organizacij, od katerih je bilo 22 veljavnih 

vprašalnikov. Raziskava je potekala v drugem četrtletju leta 2009 (od aprila do junija). 

Ugotovljeno je bilo, da so za uspešno uvajanje družini prijaznih ukrepov (tako s psihološkega 

kot tudi kadrovskega vidika) ključne veščine in podpora vodstva ter ustrezna politika 
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komuniciranja in informiranja zaposlenih. Organizacije so v raziskavi poročale, da se je po 

uvedbi družini prijaznih praks izboljšalo pridobivanje najboljših zaposlenih, da se je izboljšalo 

zadovoljstvo, motivacija in pripadnost, ter da je bilo zaznati večjo identifikacija zaposlenih z 

delovnim mestom in organizacijo. Avtorji v tej analizi navajajo, da bi bila dobrodošla 

primerjava merjenih področij med organizacijami, ki so vključena v CDPP, in tistimi, ki niso. 

Na podlagi opisanega in ugotovitve, da v bančništvu ni empirične raziskave s področja 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v banki, ki ima CDPP, in banki, ki tega 

certifikata nima, je to raziskovalna vrzel, zato smo bili mnenja, da je tovrstno raziskavo vredno 

opraviti. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA V DVEH IZBRANIH BANKAH 

Namen empirične raziskave je analizirati vpliv CDPP na usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja v dveh izbranih bankah v Sloveniji (v banki brez CDPP ‒ banka X  in banki s CDPP 

‒ banka Y).  

V empiričnem delu magistrske naloge so predstavljeni rezultati empirične raziskave, 

metodologija, populacija in vzorec, osnovne statistične analize ter faktorska analiza družbene 

odgovornosti do zaposlenih in faktorska analiza usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. 

Na koncu poglavja smo preverili zastavljene hipoteze in podali sklep celotne raziskave o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah. 

4.1 Metodologija 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe, 2005). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili anketni 

vprašalnik (elektronska oblika) zaprtega in odprtega tipa (priloga 1), ki je bil sestavljen iz treh 

delov, in sicer: 

 prvi del: trditve s področja družbene odgovornosti do zaposlenih; 

 drugi del: vprašanja in trditve s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; 

 tretji del: splošni demografski podatki anketiranih, povzeli smo jih po anketnem 

vprašalniku Inštituta Ekvilib (2015). 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v prvem delu vprašalnika so anketirane osebe označile 

na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici, v drugem delu pa se nahajajo vprašanja odprtega 

in zaprtega tipa. Zanesljivost merjenja v tem delu smo preverili s Cronbachovim koeficientom 

alfa, ki je znašal 0,802 ‒ vrednost nad 0,800 pomeni, da je zanesljivost vprašalnika dobra (Field 

2009). Vprašalnik smo predhodno testirali s pomočjo desetih naključno izbranih in v vzorec 

vključenih oseb. Ugotovljeno je bilo, da težav z razumevanjem vprašanj in trditev v vprašalniku 

ni, zato smo ga pustili nespremenjenega. 

Anketiranje je bilo izvedeno zadnji teden novembra in prvi teden decembra 2015. Kot tehniko 

anketiranja smo uporabili anketiranje po elektronski pošti s spletno povezavo na raziskavo, ki 

je bila kreirana na spretni strani www.1ka.si. Nagovor s spremnim besedilom je bili poslan 

vsem zaposlenim v dveh izbranih bankah.  

Zbrani podatki v raziskavi so bili statistično analizirani z orodjem SPSS 22.0, s programskim 

paketom Excel pa smo pripravili grafično predstavitev podatkov. Pred izvedbo analize smo 

odgovore pri negativnih trditvah prekodirali v pozitivne vrednosti. Poleg računanja opisnih 

statistik smo pri ordinalnih spremenljivkah (za potrebe preverjanja zastavljenih hipotez) izvedli 

tudi t-test, analizo variance – ANOVO, faktorsko in regresijsko analizo. Izide smo interpretirali, 
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preverili hipoteze in oblikovali zaključke.  

4.2 Opis populacije in vzorca 

V raziskavo smo vključili populacijo zaposlenih v dveh izbranih bankah. Na dan 31. 12. 2014 

je bilo v obeh bankah 696 zaposlenih. Od tega je bilo v izbrani banki X (v banki brez CDPP) 

215 zaposlenih in izbrani banki Y (v banki s CDPP) 481 zaposlenih. Konec leta 2015, na dan 

31. 12. 2015, je bilo v obeh bankah 677 zaposlenih. Od tega v banki X 226 zaposlenih in v 

banki Y 451 zaposlenih. (Banka X 2015; Banka X 2016; Banka Y 2015; Banka Y 2016). Iz 

raziskave nismo izključili študentov, ki so opravljali študentsko delo v obeh izbranih bankah, 

kljub dejstvu, da podatek o tem, koliko študentov je bilo na študentskem delu v obeh izbranih 

bankah konec leta 2014 in 2015, ni javno objavljeno.  

Prejeli smo 234 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov. Od tega je bilo 226 vprašalnikov 

zaposlenih in 8 vprašalnikov študentov, ki so v času raziskave opravljali študentsko delo v 

obsegu 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko, zato jih iz raziskave nismo izločili. Iz izbrane 

banke X smo prejeli 55,6 % izpolnjenih vprašalnikov, iz izbrane banke Y pa 44,4 % izpolnjenih 

vprašalnikov. V Preglednici 4 je predstavljena struktura anketiranih oseb po spolu.  

Preglednica 4: Anketirani po spolu  

Spol Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Ženske 75 57,7 65 62,5 140 59,8 

Moški 55 42,3 39 37,5 94 40,2 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 4 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 59,8 % žensk in 40,2 % moških v 

obeh izbranih bankah. Od tega je v banki X v raziskavi sodelovalo 57,7 % žensk in 42,3 % 

moških in v banki Y 62,5 % žensk in 37,5 % moških. 

V nadaljevanju so predstavljeni anketirani po starosti. V Preglednici 5 sledi pregled starostne 

strukture anketiranih v banki X in banki Y. Predzadnji stolpec prikazuje vrednosti za obe banki 

skupaj, v zadnjem stolpcu pa so prikazane vrednosti za obe banki skupaj v odstotkih. 
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Preglednica 5: Anketirani po starosti 

Starost 

v letih 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

21‒25 4 3,1 2 1,9 6 2,6 

26‒30 

31‒35  

36‒40 

41‒45 

46‒50 

51‒55 

56‒60 

9 

21 

56 

26 

6 

6 

2 

6,9 

16,2 

43,1 

20,0 

4,6 

4,6 

1,5 

14 

31 

22 

19 

9 

6 

1 

13,5 

29,8 

21,2 

18,3 

8,7 

5,8 

1,0 

23 

52 

78 

45 

15 

12 

3 

9,8 

22,2 

33,3 

19,2 

6,4 

5,2 

1,3 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

V Preglednici 5 so predstavljeni anketirani po starosti. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da nihče 

izmed anketiranih ni star manj kot 20 let in nihče več kot 60 let, zato teh dveh starostnih skupin 

v preglednici ni. V banki X je največ anketiranih (43,1 %) starih med 36 in 40 let. Drugo 

največjo skupino predstavlja 20 % anketiranih v starostni skupini med 41 in 45 let. Najmanj 

anketiranih (1,3 %) je starih med 56 in 60 let. 

V banki Y je največ anketiranih, to je 29,8 %, starih med 31 in 35 let. Drugo največjo skupino 

predstavlja 21,2 % anketiranih, ki so stari med 36 in 40 let. Tako kot v banki X je tudi v banki 

Y najmanj zastopana starostna skupina anketiranih, starih med 56 in 60 let. Na osnovi tega 

lahko povzamemo, da je v raziskavi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v izbranih 

bankah sodelovalo skoraj dve tretjini oziroma 74,78 % anketiranih, ki so stari med 31 in 45 let, 

12,4 % anketiranih, starih do 30 let, in 12,9 % anketiranih, ki so stari več kot 46 let. V 

nadaljevanju sledi Preglednica 6, ki opredeljuje anketirane po izobrazbeni strukturi. 

Preglednica 6: Izobrazba anketiranih 

Izobrazba Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

SŠ, GIM 

VS, VIS, UN, mag. 

stroke 

27 

92 

20,8 

70,8 

28 

71 

26,9 

68,3 

55 

163 

23,5 

69,6 

Spec. 

Mag., dr., dr. stroke 

4 

7 

3,1 

5,4 

0 

5 

0 

4,8 

4 

12 

1,7 

5,2 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

V Preglednici 6 je predstavljena izobrazbena struktura anketiranih. V raziskavi je bilo 

ugotovljeno, da je 69,6 % anketiranih v obeh izbranih bankah dokončalo enega izmed 

programov višješolskega, visokošolskega, univerzitetnega študijskega programa ali 

magistrskega programa stroke. V banki X je navedene študijske programe končalo 70,8 % 

anketiranih, medtem ko je v banki Y navedene študijske programe končalo 68,3 % anketiranih. 



 

54 

Drugo največjo skupino predstavljajo anketirani z dokončano srednjo šolo in gimnazijo. 

Srednješolsko in gimnazijsko izobrazbo je pridobilo 20,8 % anketiranih v banki X in 26,9 % 

anketiranih v banki Y. V raziskavi ni bilo anketiranih s poklicno izobrazbo, zato v preglednici 

niso navedeni. V Preglednici 7 sledi pregled statusa zaposlitve anketiranih. 

Preglednica 7: Status zaposlitve anketiranih 

Status 

dela 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Študentsko delo 

Določen čas 

Nedoločen čas 

7 

5 

118 

5,4 

3,8 

90,8 

1 

4 

99 

1,0 

3,8 

95,2 

8 

9 

217 

3,4 

3,8 

92,8 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 7 je razvidno, da je bilo z raziskavo ugotovljeno, da je največje število 

anketiranih (92,8 %) zaposlenih za nedoločen čas, ne glede na to, v kateri banki so zaposleni. 

Zaposlenih za določen čas je le 3,8 % anketiranih v obeh bankah. V banki X je v raziskavi 

sodelovalo sedem anketiranih, ki opravljajo študentsko delo, medtem ko je v banki Y v 

raziskavi sodeloval le en študent. Iz raziskave študentov nismo izločili, ker so navajali, da delo 

v banki opravljajo 8 ur dnevno, 40 ur tedensko. 

V Preglednici 8 sledi predstavitev anketiranih po področju dela, ki ga opravljajo v izbranih 

bankah. Banke notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest oblikujejo na podlagi 

internih aktov. V skladu z delitvijo dela se oblikujejo organizacijska shema, ki omogoča 

optimalno izvajanje delovnega procesa, ki se po potrebi tudi spreminja in optimira. Tako se pod 

»vodstveni kader« uvrščajo predsednik uprave in člani uprave. Vendar je iz prejetih podatkov 

zaznati, da so se vodje, ki načeloma veljajo za »srednji management«, opredelili kot vodstveni 

kader, sicer bi bili rezultati, ki sledijo v nadaljevanju, drugačni. V skupino »srednji 

management« uvrščamo sektorske vodje, vodje oddelkov, skupin ipd. (vodja pravnega sektorja, 

vodja sektorja za strateško upravljanje s tveganji, vodja kreditnega oddelka, vodja tehnične 

službe, skupin ipd.). Specialisti področja so v banki navadno strokovni sodelavci ‒ 

specializiranih področij (v to skupino tako uvrščamo pravne svetovalce, strokovne sodelavce 

za razvoj zaposlenih, pooblaščence za skladnost ipd.). V »zaledne službe« navadno uvrstimo 

knjigovodje, računovodje, kadrovske svetovalce, poslovne sekretarje idr. V skupino 

»komerciala, prodaja« v bančništvu vedno uvrščamo tiste zaposlene, ki neposredno 

komunicirajo in opravljajo delo s strankami, zato v to skupino sodijo finančni svetovalci za 

specializirana področja v banki. Študentje v bankah navadno opravljajo delo kot pomoč 

zaposlenim.  

V Preglednici 8 v nadaljevanju sledi predstavitev anketiranih po področju dela, ki ga opravljajo 

v izbranih bankah.  
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Preglednica 8: Področje dela anketiranih 

Področje 

dela 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Vodstveni kader 

Srednji management 

Specialist področja 

Zaledna služba 

Komerciala, prodaja 

Študentsko delo 

7 

9 

35 

30 

42 

7 

5,4 

6,9 

26,9 

23,1 

32,3 

5,4 

4 

8 

36 

15 

40 

1 

3,8 

7,7 

34,6 

14,4 

38,5 

1,0 

11 

17 

71 

45 

82 

8 

4,7 

7,3 

30,3 

19,3 

35,0 

3,4 

Skupaj 130 100 130 100 234 100 

Iz Preglednice 8 je razvidno, da največ anketiranih, ki so sodelovali v raziskavi, dela v 

komerciali oziroma s strankami, in sicer 35,0 %. Drugo največjo skupino predstavljajo 

specialisti področja (30,3 % v obeh bankah) in tretjo največjo skupino zaposleni v zalednih 

službah obeh bank (skupaj 19,3 %). Po pričakovanjih so v najmanjši meri v raziskavi sodelovali 

študentje, ki so navadno predvideni za začasna pomoč pri delu zaposlenih delavcev v banki. 

Sledilo je vprašanje, ki se je nanašalo na delovno obveznost anketiranih po urah prisotnosti na 

delu. V tem sklopu nas je zanimalo, koliko anketiranih dela polni delovni čas in koliko se jih je 

odločilo za krajši delovni čas ter kateri so razlogi za izbiro krajšega delovnega časa.  

V Preglednici 9 sledi pregled delovne obveznosti anketiranih. 

Preglednica 9: Dnevna delovna obveznost anketiranih 

Delovni čas Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Polni delovni čas 

Krajši delovni čas 

123 

7 

94,6 

5,4 

103 

1 

99,0 

1,0 

226 

8 

96,6 

3,4 

Skupaj 130 100 130 100 234 100 

Iz Preglednice 9 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 96,6 % anketiranih, ki delo opravljajo 

v obsegu 40 ur tedensko (polni delovni čas), medtem ko skupno 3,4 % oziroma osem zaposlenih 

delo opravlja krajši delovni čas. Sedem anketiranih v obeh izbranih bankah navaja, da so izbrali 

krajši delovni čas, da bi lažje usklajevali delo in zasebno življenje, medtem ko ima en anketiran 

v izbrani banki X krajši delovni čas zaradi bolezni. V Preglednici 10, ki sledi v nadaljevanju so 

prikazane podrobnosti o delovnem času anketiranih po posamezni banki. 

Preglednica 10: Povprečni delovni čas anketiranih 

Delovna doba N Minimum Maksimum Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Banka X  

Banka Y 

130 

104 

4 

7 

10 

11 

8,36 

8,53 

0,93 

0,65 
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Iz Preglednice 10 je razvidno, da anketirani v banki X na dan v povprečju opravijo 8,36 delovne 

ure, anketirani v banki Y pa 8,53 delovne ure. 

Naslednje vprašanje v sklopu demografskih podatkov se je nanašalo na delovno dobo 

anketiranih, tj. na delovno dobo, ki je prikazana v Preglednici 11 in obsega vso do zdaj 

pridobljeno delovno dobo. V tem sklopu smo anketirane vprašali tudi o delovni dobi v obstoječi 

organizaciji in pregled rezultatov sledi v Preglednici 11. 

Preglednica 11: Skupna delovna doba anketiranih 

Delovna 

doba v letih 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Do 5  10 7,7 12 11,5 22 9,4 

6‒10  

11‒15 

16‒20 

21‒25 

26‒30 

Več kot 30  

19 

57 

23 

9 

8 

4 

14,6 

43,8 

17,7 

6,9 

6,2 

3,1 

22 

26 

19 

11 

12 

2 

21,2 

25,0 

18,3 

10,6 

11,5 

1,9 

41 

83 

42 

20 

20 

6 

17,6 

35,5 

17,9 

8,5 

8,5 

2,6 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da ima največ anketiranih od 11 do 15 let skupne delovne dobe, 

najmanj anketiranih pa več kot 30 let delovne dobe. Podatki veljajo za obe banki. Sledi 

Preglednica 12, ki prikazuje delovno dobo anketiranih v obstoječi organizaciji.  

Preglednica 12: Delovna doba anketiranih v obstoječi organizaciji 

Delovna doba N Minimum Maksimum Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Banka X  

Banka Y 

130 

104 

1 

1 

16 

19 

8,48 

7,46 

3,76 

4,22 

V Preglednici 12 so podrobneje predstavljeni odgovori na vprašanje o delovni dobi v obstoječi 

organizaciji. V banki X je povprečna delovna doba anketiranih v obstoječi organizaciji 8,48 

leta, medtem ko povprečna delovna doba v obstoječi organizaciji  ̶  banki Y znaša 7,46 leta. 

Povprečna delovna doba v obstoječi organizaciji sovpada z začetkom finančne in gospodarske 

krize leta 2008 in dejstvom, da se zaposleni v tem času za menjavo službe verjetno odločajo 

bolj preudarno, saj se v slovenskem bančnem prostoru v zadnjih letih zaposleni srečujejo z 

likvidacijo bank, s prevzemi s strani novih lastnikov, racionalizacijo poslovanja, znižanjem 

stroškov zaradi visokih izgub, odpuščanji. Najdaljša delovna doba v banki Y je 19 let v banki 

X pa 16 let pri v posamezni banki. Iz Preglednice 12 je zaznati, da sta izbrani banki v zadnjem 

letu tudi zaposlovali. 
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V nadaljevanju so anketirani opredelili svojo življenjsko skupnost. Več podrobnosti sledi v 

Preglednici 13, v kateri so podatki opredeljeni tudi za vsako izmed bank. 

Preglednica 13: Opredelitev skupnosti, v kateri živijo anketirani  

Življenjska 

skupnost 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Živim sam 

Zveza brez otrok 

Zveza z otroki 

Enostarševstvo 

Družina s starši 

Posameznik s starši 

6 

26 

78 

6 

11 

3 

4,6 

20,0 

60,0 

4,6 

8,5 

2,3 

3 

22 

61 

6 

8 

4 

2,9 

21,2 

58,7 

5,8 

7,7 

3,8 

9 

48 

139 

12 

19 

7 

3,8 

20,5 

59,4 

5,2 

8,1 

3,0 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da v obeh izbranih bankah največ anketiranih živi v partnerski 

zvezi z otrokom oziroma otroki, najmanj anketiranih pa živi samih. V raziskavi je sodelovalo 

59,4 % anketiranih, ki živijo v zvezi in imajo otroke. V zvezi brez otrok živi 20,5 % vseh 

anketiranih. Podrobnosti v zvezi s tem, koliko otrok imajo anketirani, so navedene v Preglednici 

14. 

Preglednica 14: Število otrok anketiranih 

Otrok Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

 

0 

1 

2 

3 

4 ali več 

34 

27 

62 

6 

1 

26,2 

20,8 

47,7 

4,6 

0,8 

28 

30 

38 

5 

3 

26,9 

28,8 

36,5 

4,8 

2,9 

62 

57 

100 

11 

4 

26,5 

24,4 

42,7 

4,7 

1,7 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 14 je razvidno, da je največ anketiranih staršev dveh otrok. V banki X je takšnih 

anketiranih 47,7 %, v banki Y pa 36,5 %. Raziskava je pokazala, da je v obeh izbranih bankah 

26,5 % anketiranih brez otrok. To gre pripisati mlademu kolektivu v obeh bankah, saj je v 

raziskavi sodelovalo 34,6% anketiranih, ki so stari manj kot 35 let. Anketiranih, ki so straši 

enega otroka, je skupaj v obeh izbranih bankah 24,4 %.  

Demografski sklop vprašanj se je nadaljeval z opredelitvijo oddaljenosti med domom in delom 

(v eno smer). Odgovori so prikazani v Preglednici 15 v nadaljevanju.  
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Preglednica 15: Oddaljenost doma od delovnega mesta anketiranih 

V km Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

 

Do 15 

16‒25 

26‒35 

36‒45 

46‒55 

56‒75 

Več kot 76 

59 

30 

15 

3 

10 

10 

3 

45,4 

23,1 

11,5 

2,3 

7,7 

7,7 

2,3 

47 

19 

15 

12 

0 

3 

8 

45,2 

18,3 

14,4 

11,5 

0,0 

2,9 

7,7 

106 

49 

30 

15 

10 

13 

11 

45,3 

20,9 

12,8 

6,4 

4,3 

5,7 

4,7 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 15 je razvidno, da se 45,3 % anketiranih od doma na delo vozi do 15 km, kar 

pomeni, da delajo v svojem lokalnem okolju. Najmanj anketiranih v obeh izbranih bankah se 

na delo vozi med 46 in 55 km v eno smer. Več kot 76 km v eno smer se vozi 4,7% vseh 

anketiranih v obeh izbranih bankah. 

Demografski sklop vprašanj se je zaključil z vprašanjem, ali ima banka, v kateri je anketirani 

zaposlen, CDPP. S tem vprašanjem smo želeli preveriti, ali so zaposleni seznanjeni s tem, ali 

banka, v kateri so zaposleni, ima CDPP ali ne. Odgovori so predstavljeni v Preglednici 16. 

Preglednica 16: Opredelitev anketiranih do zaposlitve v banki 

Zaposlitev 

v banki s CDPP 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

Da 

Ne 

Ne vem 

27 

60 

43 

20,8 

46,2 

33,1 

102 

1 

1 

98,0 

1,0 

1,0 

129 

61 

44 

55,2 

26,0 

18,8 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 16 je razvidno, da se je 46,2 % anketiranih v banki X pravilno opredelilo, da 

niso zaposleni v banki s CDPP, medtem ko je 20,8 % anketiranih mnenja, da so zaposleni v 

banki s CDPP. Rezultat je presenetljiv in kaže na to, da banka X aktivnosti družbene 

odgovornosti do zaposlenih izvaja na tako visoki ravni, da je, kljub temu da nima CDPP, pri 

zaposlenih zaznati, kot bi ga imela. V banki Y se je 98 % anketiranih pravilno opredelilo, da so 

zaposleni v banki s CDPP. V obeh izbranih bankah 18,8 % anketiranih ni vedelo odgovora, ali 

so zaposleni v banki s CDPP ali brez. 

4.3 Družbena odgovornost do zaposlenih v dveh izbranih bankah 

V nadaljevanju so prikazane osnovne statistične analize ter faktorska analiza družbene 

odgovornosti do zaposlenih. Anketirane smo v sklopu družbene odgovornosti vprašalnika 

pozvali, da ocenijo petnajst trditev, ki izhajajo iz prvin družbene odgovornosti do zaposlenih. 
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Anketirani so trditve ocenjevali na 5-stopenjski lestvici, pri čemer je 1 pomenilo najslabšo 

oceno (Sploh se ne strinjam) in 5 (Povsem se strinjam).  

4.3.1 Osnovna statistična analiza družbene odgovornosti do zaposlenih 

Osnovni namen, da so nekateri podatki podrobneje interpretirani po posameznih bankah, je v 

tem, da smo želeli poiskati statistično značilne razlike med zaposlenimi v banki X (banki brez 

CDPP) in zaposlenimi v banki Y (banki s CDPP). V nadaljevanju sledi analiza sklopa družbene 

odgovornosti do zaposlenih v vsaki od obeh bank. V Preglednici 17 sledi pregled ocen družbene 

odgovornosti v izbranih bankah. 

Preglednica 17: Ocene prvin družbene odgovornosti v dveh izbranih bankah 

Ocena družbene odgovornosti Povprečna 

ocena X 

(M) 

Standardni. 

odklon X 

(SD) 

Povprečna. 

ocena Y 

(M) 

Standardni

odklon Y 

(SD) 

V banki je vzpostavljena komunikacija 

med vsemi zaposlenimi 

3,41 1,05 3,40 1,01 

Banka premalo pozornosti nameni 

zdravemu življenjskemu slogu 

zaposlenih* 

2,75 0,77 2,92 0,77 

Z neposrednim vodjo najdem način, kako 

rešiti težave pri UPiZŽ 

3,74 0,86 4,03 0,81 

Kadrovska politika v banki je usmerjena k 

internemu notranjemu zaposlovanju  

2,80 0,99 3,36 0,93 

Družabni dogodki za zaposlene ne 

pripomorejo k boljšemu sodelovanju med 

oddelki* 

3,12 1,18 3,12 1,19 

Na vodilnih položajih so ženske zastopane 

v isti meri kot moški 

3,35 1,08 2,84 1,18 

Namen letnih pogovorov je samo 

opredelitev ciljev za prihodnje leto 

3,62 0,98 3,29 1,09 

Nisem seznanjen/-a z možnostmi 

kariernega razvoja v banki* 

2,52 1,04 2,91 1,11 

Banka zaposlene usmerja v pridobivanje 

strokovnih kompetenc za učinkovitejše 

delo 

V času daljše odsotnosti banka ne 

komunicira s svojimi zaposlenimi* 

Seznanjen/-a sem z vizijo, poslanstvom in 

vrednotami banke 

3,12 

 

 

3,00 

 

4,07 

0,98 

 

 

0,96 

 

0,73 

3,32 

 

 

3,13 

 

3,75 

0,91 

 

 

1,00 

 

0,93 

 

   Se nadaljuje 
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Ocena družbene odgovornosti Povprečna 

ocena X 

(M) 

Standardni. 

odklon X 

(SD) 

Povprečna. 

ocena Y 

(M) 

Standardni

odklon Y 

(SD) 

Zaposlenim v banki je omogočeno delo na 

domu, če to dopušča delovni proces 

2,85 1,14 3,09 1,14 

Javna priznanja in pohvale so ključne pri 

motivaciji za doseganje ciljev 

3,59 1,05 3,63 1,04 

Predstavniki uprave banke so dostopni za 

pogovor, srečanje z vsemi zaposlenimi 

3,67 1,00 3,43 1,03 

Banka ne skrbi za ekološko ozaveščenost 

zaposlenih znotraj delovnega okolja* 

3,65 1,07 3,55 1,04 

* Odgovore pri negativnih trditvah smo prekodirali v pozitivne vrednosti. 

Iz Preglednice 17 je razvidno, da so zaposleni v banki X v povprečju najvišje ocenili trditev, da 

so seznanjeni z vizijo, poslanstvom in vrednotami banke (ocena 4,07). Sledila je trditev, da z 

neposrednim vodjo najdejo način, kako rešiti težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja (ocena 3,74). Trditev, da so seznanjeni z možnostmi kariernega razvoja, so anketirani 

v banki X ocenili najnižje (ocena 2,52), kar pomeni, da se pretežno ne strinjajo, da bi bili 

seznanjeni z možnostmi, ki jih ponuja banka X v sklopu razvoja zaposlenih. 

V banki Y je bila povprečno najvišje ocenjena trditev, da z neposrednim vodjo najdejo način, 

kako rešiti težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja (ocena 4,03). Sledi trditev, 

da so seznanjeni z vizijo, poslanstvom in vrednotami banke (ocena 3,75). Najnižjo povprečno 

oceno pa so anketirani v banki Y pripisali trditvi, da so na vodilnih položajih ženske zastopane 

v isti meri kot moški (ocena 2,84), kar pomeni, da se anketirani s to trditvijo v povprečju ne 

strinjajo. 

V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da so nekatere trditve anketirani v obeh bankah ocenili 

popolnoma brez odstopanj. Povprečna ocena je povsem izenačena pri trditvi, da družabni 

dogodki za zaposlene ne pripomorejo k boljšemu sodelovanju med oddelki ‒ ocena obeh bank 

je 3,12.  

Skoraj enake ocene je bilo zaslediti pri trditvah, da je vzpostavljena komunikacija med vsemi 

zaposlenimi, da banka ne skrbi za ekološko ozaveščenost zaposlenih znotraj delovnega okolja, 

da je kadrovska politika v banki usmerjena k internemu zaposlovanju. 

Dobljene ocene so lahko dobra iztočnica za snovanje novih idej in posvečanje več pozornosti 

vsebinam, ki so prejele nižjo oceno.  

4.3.2 Faktorska analiza družbene odgovornosti do zaposlenih 

Prvi izračun faktorske analize (uporaba metode glavnih komponent ‒ PCA) je pokazal, da so 

podatki, zbrani v obeh bankah, primerni za analizo. Pregled podatkov sledi v Preglednici 18. 



 

61 

Preglednica 18:  KMO-jev in prvi Bartlettov test prvin družbene odgovornosti do 

zaposlenih  

KMO-jev in Bartlettov test   

Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) test  0,801 

Bartlettov test Hi kvadrat 

df 

Sig. 

516,725 

105 

0,000 

Ker so imele nekatere spremenljivke komunaliteto manjšo od 0,4, smo jih iz nabora izločili ter 

faktorsko analizo izvedli ponovno.  

Spremenljivke, ki smo jih iz nabora izločili, so: 

 Banka premalo pozornosti nameni zdravemu življenjskemu slogu zaposlenih; 

 Z neposrednim vodjo najdem način, kako rešiti težave pri usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja; 

 Na vodilnih položajih so ženske zastopane v isti meri kot moški; 

 Namen letnih pogovorov je samo opredelitev ciljev za prihodnje leto; 

 Zaposlenim v banki je omogočeno delo na domu, če to dopušča delovni proces; 

 Javna priznanja in pohvale so ključne pri motivaciji za doseganje ciljev; 

 Banka ne skrbi za ekološko ozaveščenost zaposlenih znotraj delovnega okolja.  

Sledi Preglednica 19, ki predstavlja rezultate drugega preizkusa, po izločitvi zgoraj navedenih 

spremenljivk. 

Preglednica 19:  KMO-jev in drugi Bartlettov test prvin družbene odgovornosti do 

zaposlenih 

KMO-jev in Bartlettov test   

Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) test  0,801 

Bartlettov test Hi kvadrat 

df 

Sig. 

298,252 

28 

0,000 

Iz Preglednice 19 je razvidno, da je tudi drugi poizkus pokazal, da so podatki primerni za 

analizo – KMO = 0,805; Bartlett (sig = 0,000 < 0,05). Pri izboru števila komponent smo 

upoštevali lastno vrednost (> 1), delež pojasnjene variance (več kot 60 %) in grafični prikaz. 

Sledi Preglednica 20 s celotno pojasnjeno varianco družbene odgovornosti v obeh izbranih 

bankah. 
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Preglednica 20: Celotna pojasnjena varianca družbene odgovornosti do zaposlenih v 

dveh izbranih bankah 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež 

variance v % 

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež 

variance v % 

Kumulativa 

v % 

1 2,728 34,095 34,095 1,786 22,319 22,319 

2 1,141 14,264 48,359 1,783 22,285 44,604 

3 0,999 12,491 60,850 1,300 16,246 60,850 

4 0,824 10,304 71,154    

5 0,715 8,936 80,091    

6 0,576 7,197 87,287    

7 0,523 6,541 93,829    

8 0,494 6,171 100,000    

V Preglednici 20 so prikazane tri glavne komponente, skupaj pa pojasnijo 60,85 % celotne 

variance. Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), ki je pri vseh teh 

faktorjih višja od 1, delež pojasnjene variance (več kot 60 %) in grafični prikaz. Sledi 

Preglednica 21, ki prikazuje družbeno odgovornost do zaposlenih v dveh bankah s tremi 

dejavniki družbene odgovornost do zaposlenih. 

Preglednica 21: Družbena odgovornost do zaposlenih v dveh bankah (rotirana vrednost) 

Spremenljivke 

Dejavnik družbene odgovornosti do zaposlenih 

D1 D2 D3 

 

Komunikacija 

z vodstvom 

Kadrovska 

politika 

banke 

Komunikacija 

med 

zaposlenimi 

Predstavniki uprave banke so dostopni za pogovor, 

srečanje z vsemi zaposlenimi 
0,769   

V času daljše odsotnosti banka ne komunicira s 

svojimi zaposlenimi 
0,703   

Seznanjen sem z vizijo, poslanstvom in vrednotami 

banke 
0,670   

Kadrovska politika v banki je usmerjena k 

internemu zaposlovanju 
 0,813  

Nisem seznanjen/-a z možnostmi kariernega razvoja 

v banki 
 0,678  

Banka zaposlene usmerja v pridobivanje strokovnih 

kompetenc za učinkovitejše delo 
 0,665  

Družabni dogodki za zaposlene ne pripomorejo k 

boljšemu sodelovanju med oddelki 
  0,929 

V banki je vzpostavljena komunikacija med vsemi 

zaposlenimi 
  0,585 
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V Preglednici 21 so navedeni trije sprejeti dejavniki družbene odgovornosti do zaposlenih. 

Glede na vsebino smo prvi dejavnik družbene odgovornosti do zaposlenih (D1) poimenovali 

»komuniciranje z vodstvom«. Obsega tri spremenljivke in pojasni 22,32 % celotne variance.  

Drugi dejavnik družbene odgovornosti do zaposlenih (D2) obsega tri spremenljivke in smo ga 

glede na vsebino poimenovali »kadrovska politika banke«. Ta dejavnik pojasni 22,29 % celotne 

variance.  

Tretji dejavnik družbene odgovornosti do zaposlenih (D3) smo poimenovali »komuniciranje 

med zaposlenimi«. Vsebuje dve spremenljivki in pojasni 16,25 % celotne variance.  

Za nove spremenljivke smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njihove povprečne vrednosti 

in standardni odklon. Prikazane so v Preglednici 22 v nadaljevanju. 

Preglednica 22: Povprečna vrednost in standardni odklon novih spremenljivk družbene 

odgovornosti do zaposlenih v dveh izbranih bankah 

 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Komuniciranje z vodstvom 3,51 0,70 

Kadrovska politika banke 2,98 0,76 

Komuniciranje med zaposlenimi 3,26 0,91 

V Preglednici 22 so predstavljeni izračuni povprečne vrednosti in standardni odkloni za nove 

spremenljivke, ki so bile izračunane za potrebe nadaljnjih analiz.  

4.4 Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah 

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne statistične analize za vsako izmed izbranih bank, 

faktorsko analizo s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih 

bankah.  

Anketiranim smo v nadaljevanju anketnega vprašalnika ponudili 12 izjav, ki se nanašajo na 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Ocenjevali so jih po 5-stopenjski lestvici, pri 

čemer je 1 pomenilo nikoli, 2 redko, 3 občasno, 4 pogosto ter 5 vedno. 

V Preglednici 23 sledi pregled ocen dvanajstih trditev s področja usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja. 
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Preglednica 23: Ocene prvin usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

Ocena usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja 

Povprečna 

vrednost X 

(M) 

Standardni 

odklon X 

(SD) 

Povprečna 

vrednost Y 

(M) 

Standardni 

odklon Y 

(SD) 

Z dela pridem čustveno izčrpan/-a in se 

težko osredotočim na zasebno življenje 

3,25 0,79 3,01 0,85 

Skrbim za enega ali več starejših 

družinskih članov (ostarelih staršev, 

starejših sorodnikov) 

2,75 0,77 2,92 0,77 

Za pomoč pri gospodinjskih opravilih 

najamem plačano pomoč 

1,35 0,82 1,22 0,62 

Dovolj časa imam za druženje s sodelavci 

izven delovnega časa 

2,21 0,81 2,31 0,88 

S partner-ko/-jem si deliva gospodinjska 

opravila in skrb za dom 

3,69 1,23 3,95 1,15 

Sodelavci brez otrok razumejo težave pri 

UPiZŽ zaposlenih, ki imajo otroke 

3,10 1,04 3,47 1,07 

UPiZŽ mi povzroča stres 2,96 0,96 2,78 1,03 

Prosti čas namenim športu, druženju in 

zabavi 

3,40 1,03 3,44 0,98 

Prosti čas namenim pridobivanju formalne 

izobrazbe 

2,53 0,94 2,43 0,95 

Za UPiZŽ imam plačljivo pomoč (vrtec, 

nega družinskega člana, varuška ...) 

2,44 1,68 2,39 1,74 

Izognem se bolniški odsotnosti, ki bi jo 

sicer potreboval/-a 

3,50 0,95 3,58 1,03 

Sodelujem pri odločitvah, povezanih z 

mojim delom 

2,91 1,03 3,17 0,98 

Iz Preglednice 23 je razvidno, da so v banki X v povprečju najbolje ocenili trditev, da si s 

partnerjem delita gospodinjska opravila in skrb za dom ‒ z oceno 3,69. Sledila je trditev, da se 

izogibajo bolniški odsotnosti v času, ko bi jo sicer potrebovali ‒ z oceno 3,50. Z najnižjo oceno 

so zaposleni v povprečju ocenili trditev, da za pomoč pri gospodinjstvu najamejo plačano 

pomoč ‒ z oceno 1,35. Nizko povprečno oceno je prejela tudi trditev, da skrbijo za enega ali 

več starejših družinskih članov (ostarelih staršev in starejših sorodnikov) ‒ ocena 2,75, kar 

pomeni, da jih ta obveza v povprečju še ne obremenjuje, to pa gre pripisati tudi mladi populaciji 

in še vitalnim staršem, ki se verjetno še sami uvrščajo med delovno intenzivno prebivalstvo. 

V banki Y so trditev, da si s partnerjem delita gospodinjska opravila, ocenili s povprečno oceno 

3,95. Po povprečni oceni sledi trditev, da se izogibajo bolniški odsotnosti, ki bi jo sicer 

potrebovali ‒ z oceno 3,58. V banki Y so trditev o skrbi za enega ali več starejših družinskih 

članov (ostarelih staršev in starejših sorodnikov) v povprečju ocenili z oceno 2,92. 
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V tem sklopu vprašanj je mogoče ugotoviti podobne ocene pri obeh bankah. Glede na to, da 

ocene ne odstopajo za več kot eno enoto, ugotavljamo, da so anketirani v raziskavi o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja sklop, ki se navezuje na to področje, ocenili 

brez večjih odstopanj. 

V nadaljevanju smo anketiranim zastavili tri odprta vprašanja o usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja. Prvo izmed vprašanj je bilo, kaj je po njihovem mnenju največja ovira pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Drugo odprto vprašanje je bilo, kaj anketirani 

sami naredijo za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zadnje odprto vprašanje 

je bilo, kaj lahko po njihovem mnenju za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

naredi organizacija. Sledi analiza odgovorov za vsako izmed izbranih bank. 

4.4.1 Analiza odprtih vprašanj o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v dveh 

izbranih bankah 

V banki X je v raziskavi sodelovalo 130 anketiranih. Na odprta vprašanja so odgovarjali 

različno, eni so bolj obsežno pisali, drugi pa so navedli le besedo (npr. stres ali Delovni čas mi 

povzroča težave. ipd). Po pregledu vseh odgovorov so bile oblikovane skupine odgovorov, ki 

so opisovale težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja kot širši pojem. Te 

skupine so: delovni čas, stres/izčrpanost, organizacija dela, komunikacija, nič, brez odgovora.  

Če je anketirani naštel več težav, smo jih glede na navedbe smiselno uvrstili. Če je anketirani 

na primer napisal, da ima težave pri usklajevanju dela in družinskega življenja zaradi delovnega 

časa, obsega dela in da mu zmanjkuje časa, da nenehno hiti, smo izbrali področje, ki mu 

povzroča največ težav ‒ delovni čas (ker je trikrat poudaril čas kot najpomembnejšo 

komponento). Tako so bili podatki razvrščeni v navedene skupine. 

Anketirani v banki X so kot največjo oviro najpogosteje navedli naslednje skupine: 

 Delovni čas: Po mnenju 38,5 % anketiranih je največja težava pri usklajevanju dela in 

zasebnega življenja delovni čas. Anketirane predvsem motijo dežurstva, ki se jih vsi v 

komerciali radi izogibajo, če se le da, ter pozni odhodi z dela. Starše najpogosteje muči 

odpiralni čas vrtcev in šol ter razdalje med domom, delom in vrtci ter šolami, saj otroci 

obiskujejo vrtec ter šolo v domačem okrožju, ki pa je oddaljeno od delovnega mesta 

anketiranega. 

 Stres: 19,3 % anketiranih je mnenja, da sta največji težavi pri usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja stres in izčrpanost, ki ju najpogosteje povezujejo s pomanjkanjem 

zaposlenih, visokimi pričakovanji, kratkimi roki izvedbe nalog, nenehnimi pritiski. Nekaj 

jih je omenilo, da delo odnašajo domov, da lahko sledijo rednemu delu  v organizaciji. 

 Organizacija dela: Po mnenju 16,9 % anketiranih v banki X je največja ovira pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja organizacija dela. Težave se pojavijo 

predvsem ob nadomeščanju odsotnosti, prevelikem obsegu nalog in premalo zaposlenih. 
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Polovica anketiranih, ki so navedli, da je organizacija dela tisto področje, ki jim povzroča 

največjo oviro pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, je navedlo, da je preveč 

vodij, ki delo razporejajo, in premalo ljudi, ki bi zastavljene naloge opravili. Zaznati pa je 

tudi trenja med oddelki, ki se izogibajo novim nalogam, saj naj ne bi imeli dovolj 

zaposlenih za njihovo izvedbo. 

 Komunikacija: Za 7,7 % anketiranih je največja ovira pri usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja komunikacija. 

 Nič: 6,9 % anketiranih ni izpostavilo ovir pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja. 

 Preostalih 10,7 % anketiranih v banki X na odprto vprašanje o največji oviri pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ni podalo odgovora. 

Prejete podatke banke Y o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja smo prav tako 

analizirali, kot je analiziranje odgovorov opisano v uvodnem delu točke 4.4.1. V raziskavi so, 

kot smo že večkrat omenili, sodelovali 104 anketirani v banki Y. Iz raziskave je bilo 

ugotovljeno, da so težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja takšne, kot jih 

navajajo v banki X, samo da se pogostost izbire določenega odgovora nekoliko razlikuje od 

pogostosti pri anketiranih v banki X. 

 Delovni čas: 48,1 % anketiranih v banki Y ima najpogosteje težave pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja zaradi delovnega časa. Komercialisti so navajali, da 

zaradi dežurstva, ostajanja v organizaciji dlje časa, pogosto pa je tudi oddaljenost od dela 

vzrok za to, da ocenjujejo, da je delovni čas predolg in neracionalno razporejen. Anketirani 

navajajo, da prihod domov v poznih popoldanskih oz. večernih urah otežuje usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja, kot si ga želijo. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da v 

banki Y, kljub ukrepu v okviru CDPP o fiksnem osrednjem delovnem času z izbiro časa 

prihoda in odhoda, za skoraj polovico anketiranih delovni čas ostaja največja ovira pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Glede na to, da je največji del sodelujočih 

anketiranih zaposlenih v komerciali, je razumljivo da jih moti poslovni čas bank, saj imajo 

banke poslovni čas do 17.00 in je razumljivo tudi to, da se točno ob navedeni uri delo ne 

konča, takrat se le zaprejo vrata poslovalnic, nato pa sledijo še postopki za zaključek 

delovnega dne. Zato je razumljivo, da pri zaposlenih v komerciali lahko pričakujemo 

konflikt pri usklajevanju dela in družine. 

 Organizacija dela: Po mnenju 24,1 % anketiranih v banki Y je največja težava pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja organizacija dela. Anketirani so 

najpogosteje navedli, da je v banki premalo zaposlenih na operativni ravni in da je obseg 

dela pogosto nepravično porazdeljen, tožili so o tem, da so preobremenjeni s cilji ter 

kratkimi roki izvedbe, ipd. 

 Nič: 10,6 % anketiranih pravi, da nimajo težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja in da gre to najpogosteje pripisati temu, da so sami tako organizirani ali pa jim pri 

usklajevanju dela in družine na pomoč največkrat priskočijo babice in dedki (stari starši), 
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ki poskrbijo za otroke, ko imajo sami obveznosti v organizaciji. 

 Stres: Po mnenju 9,6 % anketiranih v banki Y sta največji oviri pri usklajevanju poklicnega 

in zasebnega življenja stres in izčrpanost, ki se pojavita tudi kot strah pred izgubo 

zaposlitve. Anketirani v banki Y so zaznali tudi preobremenjenost z delom, ki vodi v stres 

in izčrpanost. 

 Komuniciranje: Po mnenju 4,8 % anketiranih v banki Y je komunikacija največja ovira pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. To se zazna predvsem v odnosu med 

podrejenimi in nadrejenimi. 

 Preostalih 2,8 % na omenjeno odprto vprašanje ni podalo odgovora. 

V nadaljevanju sledi Slika 3, ki prikazuje največje ovire pri usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja. Prikazane so razlike med banko X, ki nima CDPP, in banko Y, ki ima 

omenjeni CDPP že tri leta. 
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Slika 3: Prikaz največjih ovir pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

S Slike 3 je razvidno, da je v obeh izbranih bankah največja ovira pri usklajevanju poklicnega 

in zasebnega življenja delovni čas. V banki X ji sledita stres ter organizacija dela, medtem ko 

je v banki Y druga največja ovira pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja področje 

organizacije dela. Najmanjši vpliv na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ima v 

banki Y področje komunikacije, medtem ko najmanjši delež anketiranih v banki X meni, da 

nimajo težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. 

V banki X 10,7 % anketiranih ni podalo nobenega odgovora na odprto vprašanje (kaj je po 

njihovem mnenju največja ovira pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja), medtem 

ko je bilo v banki Y anketiranih, ki niso podali nobenega odgovora na to vprašanje, 2,8 %. 
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Sledilo je odprto vprašanje, s katerim smo želeli izvedeti, kaj anketirani sami naredijo za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Tudi te odgovore smo razvrstili v skupine in v 

banki X dobili naslednje rezultate: 

 Samoorganizacija: V banki X je 61,5 % anketiranih mnenja, da je ključ do uspeha pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja to, da so organizirani, poslužujejo se tega, 

da koristijo nadure, če to omogoča delovni proces. Nekateri skušajo delati tako, da odhajajo 

kar se da točno z dela, ker jih čakajo še druge obveznosti. Nekateri navajajo, da brez 

koledarja in opomnikov težko živijo in da skušajo prosti čas nameniti sebi in družini, a jim 

to težko uspeva. 

 Nič: 10,7 % anketiranih v banki X za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

po lastnih besedah ne naredi nič. 

 Zdravje: V banki X je 7,7 % anketiranih v raziskavi o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja mnenja, da sami največ naredijo na tem področju, če dosti časa posvetijo zdravju 

oz. dobri psihični kondiciji. 

 Šport: 6,2 % anketiranih meni, da sta šport in dobra fizična pripravljenost tista dejavnika, 

ki poskrbita za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.  

 V banki X 13,9 % anketiranih ni podalo mnenja o tem, kaj lahko sami naredijo za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

V nadaljevanju sledi pregled odgovorov, kaj anketirani v banki Y sami naredijo za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Tudi te odgovore smo razvrstili v skupine in v 

banki Y dobili naslednje rezultate: 

 Samoorganizacija: 61,5 % anketiranih navaja, da je ključ do uspeha pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja to, da so sami organizirani, skušajo delati optimalno in 

usklajujejo plačano delo z zasebnim življenjem. 

 Nič: V raziskavi je bilo ugotovljeno, da 11,5 % anketiranih v banki Y za lažje usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja ne naredi nič. 

 Zdravje: Po mnenju 7,7 % vprašanih v banki Y je recept za lažje usklajevanje dela in 

zasebnega življenja skrb za psihično zdravje. 

 Šport: 4,8 % anketiranih v banki Y meni, da k lažjemu usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja pripomore redno ukvarjanje s športom. 

 Na odprto vprašanje, kaj naredijo za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 

14,5 % anketiranih v banki Y ni dalo odgovora.  

V nadaljevanju sledi Slika 4, ki prikazuje področja, ki po mnenju anketiranih pripomorejo k 

lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Iz raziskave je razvidno, da so si 

mnenja anketiranih v obeh bankah podobna. 
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Slika 4: Prikaz področij usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

Slika 4 prikazuje področja, ki so jih anketirani izpostavili kot tista, ki so jim v pomoč pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Iz Slike 4 je razvidno, da anketirani 

odgovornost za usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti v največji meri pripisujejo ravno 

sebi in svoji samoorganizaciji, zato si znotraj družine (lastne ali širše) uredijo pomoč pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in tega ne prenašajo niti na organizacijo niti na 

družbo kot tako. V najmanjši meri na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja vplivajo 

šport in aktivnosti, ki so jih anketirani izpostavili kot dobro ravnotežje med zahtevnim delom 

in obveznostmi, ki jih imajo v zasebnem življenju. Na drugo odprto vprašanje ni odgovorilo 

približno 14 % anketiranih v obeh izbranih bankah. 

Z zadnjim odprtim vprašanjem smo želeli izvedeti, kaj po mnenju anketiranih lahko naredi 

organizacija za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Tako kot do 

zdaj je analiza odgovorov potekala tako, da smo odgovore razvrstili v skupine po skupni 

tematiki in v banki X prejeli naslednje skupine odgovorov: 

 Organizacija dela: 34,6 % anketiranih meni, da bi organizacija za boljše usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih lahko največ naredil na področju organizacije 

dela, optimiranja procesov. 

 Delovni čas: Organizacija bi morala za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

zaposlenih po mnenju 25,3 % anketiranih prilagoditi delovni čas, narediti delo bolj 

fleksibilno in delovni čas oblikovati tako, da bi zaposleni lažje usklajevali delo in dom in 

da bi delo lahko opravljali tudi od doma.  

 Ne vem/Nič: 11,5 % anketiranih ni imelo predloga za organizacijo pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 

 Ostalo: 9,5 % anketiranih je podalo kopico različnih nasvetov za organizacijo, kako bi 

lahko zaposleni bolje usklajevali poklicno in zasebno življenje. Anketirani vidijo možnosti 
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v zmanjšanju stresa, organizaciji dogodkov, druženju, odprti komunikaciji, novih 

zaposlitvah, da se zaposlenim omogoči samoorganizacijo ipd.  

 Nagrada/Višja plača: 8,5 % anketiranih je bilo mnenja, da bi moral organizacija zaposlene 

bolj motivirati z nagrajevanjem ter jim zagotoviti višje plače za boljše usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. 

 Brez odgovora: Na zadnje odprto vprašanje 7,6 % anketiranih v banki X ni podalo 

odgovora. 

 Banka že izvaja: 3,0 % anketiranih v banki X je navedlo, da organizacija že zdaj nudi vse 

potrebno za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Od anketiranih v banki Y smo na vprašanje, kaj po vašem mnenju vaša organizacija lahko 

naredi za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, prejeli naslednje odgovore: 

 Organizacija dela: 28,8 % anketiranih v banki Y je mnenja, da bi morala organizacija za 

boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bolje organizirati delo v banki. 

 Delovni čas: 28,8 % anketiranih je bilo mnenja, da bi na usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja vplival delovni čas in fleksibilni delovni čas za zaposlene. 

 Dogodki/druženje: 10,6 % anketiranih meni, da so ključne aktivnosti za boljše usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja v banki Y dogodki, druženje in pogovori za zaposlene. 

 Ostalo: 9,8 % odgovorov anketiranih smo razvrstili v skupino ostalo, pri čemer smo zajeli 

odgovore, da ne želijo podati nasveta, da bi organizacija moral nuditi več samoorganizacije 

zaposlenih ter tudi to, da se organizaciji  ne bi bilo treba obremenjevati z zasebnim 

življenjem zaposlenih, ipd.  

 Banka že izvaja: 8,6 % anketiranih v banki Y je navedlo, da organizacija že zdaj nudi vse 

potrebno za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, in novih predlogov niso 

posredovali. 

 Brez odgovora: 6,7 % anketiranih je zadnje odprto vprašanje pustilo brez odgovora. 

 Ne vem/Nič: 6,7 % anketiranih (enak delež kot pri kategoriji brez odgovora) tudi ni vedelo 

odgovora oziroma je bil njihov odgovor, da organizaciji ni treba ničesar narediti za boljše 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 

Slika 5 v nadaljevanju prikazuje vsebine, ki bi jih po mnenju anketiranih v dveh izbranih bankah 

morali izvajati za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 
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Slika 5: Aktivnosti za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja   

S Slike 5 je razvidno, da si zaposleni v banki X in Y želijo, da bi se njihova organizacija za 

boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v največji meri morala posvetil 

organizaciji dela in delovnega časa. Po mnenju anketiranih v banki Y lahko delodajalec za 

boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja organizira več dogodkov in druženj, 

medtem ko so v banki X mnenja, da bi bile za usklajevanje dela in doma potrebne nagrade in 

višje plače. Velik razkorak pa je zabeležen med banko X in banko Y pri odgovoru, da je 

posamezna organizacija za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja že zdaj naredil 

dovolj.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali je imelo/ima/bo imelo delo vpliv na odločitev za otroka. 

Zaznavanje vpliva na odločitev za otroke pri anketiranih prikazuje Preglednica 24. 

Preglednica 24: Zaznavanje vpliva na odločitev za otroka 

Odločitev za 

otroka 

Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

 

Zagotovo ne  

Verjetno ne 

Mogoče 

Da 

Zagotovo 

51 

17 

22 

29 

11 

39,2 

13,1 

16,9 

22,3 

8,5 

52 

13 

18 

10 

11 

50,0 

12,5 

17,3 

9,6 

10,6 

103 

30 

40 

39 

22 

44,0 

12,8 

17,1 

16,7 

9,4 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 
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Preglednica 24 prikazuje, da je največ anketiranih, tj. 56,8 % v obeh bankah, zaznalo, da delo 

kot tako ni imelo, nima in ne bo imelo vpliva na odločitev o otroku. To skupino predstavljajo 

anketirani v obeh izbranih bankah, ki so izbrali odgovor Zagotovo ne. (teh je 44,0 %), ter tisti, 

ki so izbrani odgovor Verjetno ne. (12,8 %). V obeh izbranih bankah 25,8 % anketiranih 

zaznava vpliv dela na odločitev za otroka, saj so izbrali odgovor Da. (16,7 %) ali Zagotovo. 

(9,4 %). 

Sledilo je vprašanje, ali anketirani menijo, da zasebno življenje zavira poklicno kariero. 

Rezultati so podrobno predstavljeni v Preglednici 25. 

Preglednica 25: Zaznavanje vpliva zasebnega življenja na poklicno kariero  

Kariera Banka 

X 

V % Banka 

Y 

V % Banki 

skupaj 

V % 

 

Zagotovo ne  

Verjetno ne 

Mogoče 

Da 

Zagotovo 

39 

40 

34 

16 

1 

30,0 

30,8 

26,2 

12,3 

0,8 

51 

24 

20 

8 

1 

49,0 

23,1 

19,2 

7,7 

1,0 

90 

64 

54 

24 

2 

38,5 

27,3 

23,1 

10,3 

0,8 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

V Preglednici 25 so predstavljeni rezultati zaznavanja vpliva zasebnega življenja na poklicno 

kariero. 65,8 % anketiranih v obeh izbranih bankah meni, da zasebno življenje (38,5 % 

odgovorov Zagotovo ne. in 12,8 % odgovorov Verjetno ne.) po njihovem zaznavanju ne vpliva 

na poklicno kariero, medtem ko jih 11,1 % meni, da zasebno življenje vpliva na poklicno 

kariero.  

Sledilo je vprašanje, ali se je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja spremenilo z 

nastopom finančne in gospodarske krize v bančništvu. Rezultati raziskave sledijo v Preglednici 

26.  

Preglednica 26: Zaznavanje vpliva finančne/gospodarske krize na usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja  

Kriza Banka 

X 

V % 

 

Banka 

Y 

V % 

 

Banki 

skupaj 

V % 

 

Zagotovo ne  

Verjetno ne 

Mogoče 

Da 

Zagotovo 

12 

24 

44 

32 

18 

9,2 

18,5 

33,8 

24,6 

13,8 

16 

22 

30 

19 

17 

15,4 

21,2 

28,8 

18,3 

16,3 

28 

46 

74 

51 

35 

12,0 

19,6 

31,6 

21,8 

15,0 

Skupaj 130 100 104 100 234 100 

Iz Preglednice 26 so razvidni odgovori na vprašanje, ali se je usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja spremenilo z nastopom finančne oziroma gospodarske krize. Največ 
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anketiranih v obeh bankah (31,6 %) je odgovorilo, da finančna/gospodarska kriza ni vplivala 

na usklajevanja dela in zasebnega življenja (vključena sta odgovora Zagotovo ne. z 12,0 % in 

Verjetno ne. z 19,6 %), medtem ko je 36,8 % vseh anketiranih mnenja, da finančna/gospodarska 

kriza vpliva na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (vključena odgovora Da. z 21,8 

% ter Zagotovo. s 15,0 %). 

V zadnjem sklopu vprašalnika o usklajevanju poklicnega iz zasebnega življenja so anketirani 

izmed dvajsetih predlaganih ukrepov, od katerih smo jih nekaj povzeli iz ukrepov, ki jih že 

izvaja banka Y v okviru CDPP. Anketirani so imeli možnost narediti lastni izbor osmih 

ukrepov, za katere so menili, da bi prispevali k boljšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja. Ukrepe so anketirani razvrstili po pomembnosti od 1 do 8, pri čemer so na prvo mesto 

uvrstili najpomembnejši ukrep. S tem smo dobili izbor osmih ukrepov, s katerimi bi po mnenju 

anketiranih lahko bolje usklajevali delo in zasebno življenje v dveh izbranih bankah. 

Predstavitev izbora ukrepov sledi v Preglednici 27 v nadaljevanju.  

Preglednica 27: Ocene ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja  

 Ukrep Banki 

skupaj 

V % 

 

1 Nepremični osrednji delovni čas z možnostjo izbire časa prihoda in 

odhoda 

181 77,4 

2 Delo na domu, kadar to omogoča delovni proces 171 73,1 

3 Koriščenje presežka ur v obliki celodnevne odsotnosti 165 70,5 

4 Višji letni regres za zaposlene, ki imajo otroke 144 61,5 

5 Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih 

razlogov v primeru hujše bolezni ožjega družinskega člana 

130 55,5 

6 Plačana odsotnost z dela zaradi spremljanja otroka ali drugega 

družinskega člana v bolnišnici 

126 53,8 

7 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih pregledov 125 53,4 

8 Dan s prvošolčkom (za vse starše prvošolčkov) in dan za poklicno 

usmerjanje otrok (informativni dan za dijake) 

97 41,5 

9 Obdarovanje ob rojstvu otroka in novoletno obdarovanje otrok 94 40,2 

10 Ponudbe za preživljanje prostega časa šoloobveznih otrok v času 

počitnic 

88 37,6 

11 Protistresni treningi za zaposlene 80 34,2 

12 Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v banki (dijaška 

in študentska praksa) in štipendije za otroke zaposlenih 

70 29,9 

13 Možnost krajšega delovnega časa po starševski odsotnosti in 

postopno podaljševanje do polnega 

66 28,2 

14 

 

Neformalna druženja med zaposlenimi z namenom boljšega 

sodelovanja med oddelki 

64 27,4 

15 

16 

Interna borza znanj, veščin in izkušenj 

Ponovno vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti 

57 

49 

24,4 

20,9 

  Se nadaljuje 
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 Ukrep Banki 

skupaj 

V % 

 

17 Predavanja/izobraževanja/delavnice za lažje UPiZŽ 42 17,9 

18 Psihološko svetovanje 36 15,4 

19 Organizacija prostočasnih dejavnosti za zaposlene in družinske člane 33 14,1 

20 Vzpostavitev delovne skupine za UPiZŽ 29 12,4 

V Preglednici 27 je predstavljen izbor vseh ukrepov glede na mnenje anketiranih v obeh 

bankah. Po mnenju anketiranih je najpomembnejši ukrep za boljše usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja ukrep, ki ureja fiksni osrednji delovni čas z možnostjo izbire časa prihoda 

in odhoda, zanj se je odločilo in ga med najpomembnejših osem ukrepov uvrstilo 77,4 % 

anketiranih. V banki Y so ga sprejeli kot enega izmed ukrepov v okviru CDPP. Na drugo mesto 

po izboru anketiranih (73,1 %) se je uvrstil ukrep, ki bi urejal delo na domu, kadar bi to 

omogočal delovni proces. Na tretje mesto so anketirani v obeh bankah uvrstil predlagani ukrep 

koriščenja presežka ur v obliki celodnevne odsotnosti (70,5 %). Najmanj zanimanja je bilo za 

ukrep, ki bi urejal vzpostavitev tima za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki ga 

sicer v banki Y s CDPP imajo v naboru ukrepov zaradi velikosti organizacije imetnice CDPP, 

saj je ta ukrep obvezen za vse organizacije z več kot 50 zaposlenimi. Njegov namen je, da bi 

sprejete ukrepe v izbrani banki Y prenesli v delovno okolje in poskrbeli za njihovo promocijo 

in uveljavljanje. Ukrepi kot taki bankam dajejo smernice oziroma namige, česa si anketirani 

želijo in česa ne.  

 V nadaljevanju sledi Slika 6, ki prikazuje vsebino ukrepov CDPP v Sloveniji, z veljavnimi 

ukrepi iz CDPP banke Y (leva stran Slike 6), ter izbor osmih ukrepov anketiranih v banki Y za 

boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (desna stran Slike 6). 
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Slika 6: Primerjava veljavnih ukrepov v izbrani banki Y z izborom ukrepov v raziskavi 

Slika 6 prikazuje vsebinska področja CDPP v Sloveniji (zgoraj). Na levi strani so prikazani 

veljavni ukrepi iz CDPP, ki jih ima banka Y v sklopu CDPP. Na desni stani slike je prikazan 

izbor ukrepov v banki Y, dobljen v raziskavi. Ujemanje dejanskih ukrepov in izbor ukrepov 

anketiranih v banki Y je zapisano v levem delu poševno. 

Med ukrepi po izboru banke Y tako najdemo ukrep opravljanja raziskav med zaposlenimi o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, izobraževanje vodij na področjih usklajevanja 

dela in družine, obveščanje o prihajajočih spremembah za zaposlene in drugo.  

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da si anketirani želijo ukrepe, ki izhajajo iz organizacije dela 
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in niso nujno povezani s CDPP, ter da si želijo ukrepe z ugodnostmi, ki vplivajo na organizacijo 

časa in ne vplivajo na izgubo dohodka.  

Izbor ukrepov v banki Y: delo na domu, kadar to omogoča delovni proces, koriščenje presežka 

ur v obliki celodnevne odsotnosti, fiksni osrednji delovni čas z možnostjo izbire časa prihoda 

in odhoda. Ukrepi, ki imajo finančne spodbude: višji letni regres za zaposlene, ki imajo otroke, 

dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih razlogov v primeru hujše bolezni 

ožjega družinskega člana, sofinanciranje preventivnih zdravstvenih pregledov, plačana 

odsotnost z dela zaradi spremstva otroka ali drugega družinskega člana v bolnišnici.  

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so anketirani med osem najpomembnejših ukrepov, ki po 

njihovem mnenju najbolj prispevajo k boljšemu usklajevanju dela in zasebnega življenja, 

uvrstili ukrep, ki bi zaposlenim omogočil delo na domu, kadar to omogoča delovni proces, kljub 

dejstvu, da se 45,4 % vseh anketiranih v eno smer vozi manj kot 15 km, kar pomeni, da imajo 

ti anketirani delo in dom na lokalni ravni, zato bi bilo smiselno poiskati vzroke za tovrstno 

željo. Na drugo mesto se je uvrstil ukrep o fiksnem osrednjem delovnem času z možnostjo 

izbire časa prihoda in odhoda. Na tretje mesto najpomembnejših ukrepov za usklajevanje dela 

in zasebnega življenja so anketirani v banki X uvrstili ukrep o koriščenju presežka ur v obliki 

celodnevne odsotnosti, ki se v banki X tudi izvaja.  

Najmanj zanimanja med ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja med 

anketiranimi v banki X je za ukrep, da bi v banki vzpostavili tim, ki bi skrbel za usklajevanje 

dela in zasebnega življenja. Prav tako ni zanimanja za predavanja in izobraževanja ter delavnice 

za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da si 

anketirani v banki X ne želijo psihološkega svetovanja v sklopu dela, kljub temu da je 19,3 % 

anketiranih navedlo, da so v stresu zaradi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Na 

Sliki 7 v nadaljevanju je prikazan izbor osmih ukrepov po mnenju anketiranih v banki X in v 

banki Y za katere menijo, da bi prispevali k boljšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja. 
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41,3 %

51,0 %

51,0 %

57,7 %

61,5 %

77,9 %

64,7 %

75,0 %

41,5 %

55,4 %

56,2 %

53,8 %

61,5 %

65,4 %

80,0 %

79,2 %

30 % 60 % 90 %

Dan s prvošolčkom in dan za poklicno usmerjanje 
otrok.

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih 
pregledov.

Plačana odsotnost z dela zaradi spremljanja otroka 
ali drugega družinskega člana v bolnišnici.

Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače 
zaradi izrednih razlogov.

Višji letni regres za zaposlene, ki imajo otroke.

Koriščenje presežka ur v obliki celodnevne 
odsotnosti.

Delo na daljavo, kadar to omogoča delovni proces.

Nepremični osrednji delovni čas z možnostjo izbire 
prihoda in odhoda.

Banka X Banka Y

Slika 7: Izbor ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Iz Slike 7 je razvidno, da so največja odstopanja med bankama X in Y pri ukrepu, ki bi 

zaposlenim omogočil delo na domu. V banki X je za ta ukrep 80,0 % anketiranih, medtem ko 

je v banki Y ta ukrep izbralo 64,7 % anketiranih. V izbranih bankah so si povsem enotni pri 

ukrepu, ki ureja dan s prvošolčkom in dan za poklicno usmerjanje otrok oziroma »otroški 

časovni bonus« po CDPP, ter ukrepu, s katerim bi bili zaposleni z otroki upravičeni do višjega 

letnega regresa. 

4.4.2 Faktorska analiza usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih 

bankah 

Prvi izračun faktorske analize (uporaba metode glavnih komponent ‒ PCA) je pokazal, da so 

podatki primerni za analizo, kar prikazuje Preglednica 28. 
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Preglednica 28: KMO-jev in Bartlettov test UPiZŽ 1 

KMO-jev in Bartlettov test   

Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) test  0,811 

Bartlettov test Hi kvadrat 

df 

Sig. 

366,192 

66 

0,000 

Ker so imele nekatere spremenljivke komunaliteto manjšo od 0,4, smo jih iz nabora izločili ter 

ponovno izvedli faktorsko analizo.  

Izločene spremenljivke so bile: 

 Skrbim za enega ali več starejših družinskih članov; 

 Za pomoč pri gospodinjskih opravilih najamem plačano pomoč; 

 Sodelavci brez otrok razumejo težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

pri zaposlenih, ki imajo otroke; 

 Prosti čas namenim pridobivanju formalne izobrazbe; 

 S partner-ko/-jem si deliva gospodinjska opravila in skrb za dom; 

 Izognem se bolniški odsotnosti, ki bi jo sicer potreboval/-a; 

 Sodelujem pri odločitvah, povezanih z mojim delom. 

Drugi poizkus je prav tako pokazal, da so podatki primerni za analizo. Predstavljeni so v 

Preglednici 29. 

Preglednica 29: KMO-jev in Bartlettov test UPiZŽ 2 

KMO-jev in Bartlettov test   

Kaiser-Meyer-Olkinov (KMO) test  0,824 

Bartlettov test Hi kvadrat 

df 

Sig. 

205,808 

10 

0,000 

Pri izboru števila komponent smo upoštevali lastno vrednost (> 1), delež pojasnjene variance 

(več kot 60 %) in grafični prikaz.  

V nadaljevanju sledi Preglednica 30, ki prikazuje celotno pojasnjeno varianco usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življneja v dveh izbranih bankah. 
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Preglednica 30: Celotna pojasnjena varianca usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja  

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v % 

Kumulativa 

v % Skupaj 

Delež variance 

v % 

Kumulativa  

v % 

1 2,112 42,230 42,230 1,852 37,044 37,044 

2 1,118 22,360 64,590 1,377 27,547 64,590 

3 0,832 16,644 81,234    

4 0,577 11,543 92,777    

V Preglednici 30 sta prikazani dve glavni komponenti, skupaj pa pojasnita 64,59 % celotne 

variance.  

Sprejeta dejavnika usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja prikazuje Preglednica 31. 

Glede na vsebino smo prvi dejavnik usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja U1 

poimenovali »stres/izčrpanost«, ki obsega dve spremenljivki in pojasni 37,04 % celotne 

variance. Drugi dejavnik usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (U2) obsega tri 

spremenljivke, ki smo jih glede na vsebino poimenovali »samoorganizacija« ‒ ta dejavnik 

pojasni 27,55 % celotne variance. 

Preglednica 31: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (rotirana vrednost) v 

dveh izbranih bankah 

Spremenljivke 

Dejavnik usklajevanja poklicnega 

in zasebnega življenja 

U1 U2 

 Stres/Izčrpanost Samoorganizacija 

Z dela pridem čustveno izčrpan/-a in se težko osredotočim na 

zasebno življenje 
0,872 

 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja mi povzroča 

stres 
0,839 

 

Za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja imam 

plačljivo pomoč (nega družinskega člana, varuška ...) 
 

0,777 

Svoj prosti čas namenim športu, druženju in zabavi  0,701 

Dovolj časa imam za druženje s sodelavci izven delovnega časa  0,500 

Za ugotavljanje skupne ocene usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter njeno uporabo 

v nadaljnjih analizah smo z metodo tehtanega povprečja dobili novo spremenljivko 

»usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja« oziroma krajše »UPiZŽ«: 

COMPUTE i1 = (U1 * 1.852 (λ1) + U2 * 1.377 (λ2)) / (1.852 (λ1) + 1.337 (λ2)) 

Za novo spremenljivko »UPiZŽ« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali povprečno 

vrednost (M = 2,98) in standardni odklon (SD = 0,48). 
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4.5 Preverjanje zastavljenih hipotez 

V nadaljevanju podajamo zaključke k postavljenim hipotezam.  

Hipoteza 1 

Hipoteza 1 se glasi: Družbena odgovornost do zaposlenih je v banki, ki ima CDPP, statistično 

značilno višja kot v banki, ki CDPP nima. 

V analizo smo vključili tri s faktorsko analizo dobljene nove spremenljivke, in sicer: 

 »komuniciranje z vodstvom«; 

 »kadrovska politika banke«; 

 »komuniciranje med zaposlenimi«. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce.  

Iz Preglednice 32 je razvidno, da pri eni od treh spremenljivk s področja družbene odgovornosti 

do zaposlenih v banki obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,05), in sicer pri novi 

spremenljivki »kadrovska politika banke«. V banki s CDPP (banki Y) je družbena odgovornost 

do zaposlenih višja kot v banki brez CDPP (banki X) (p = 0,000). Če bi veljalo (p ˃ 0,05), 

potem statističnih razlik pri novi spremenljivki »kadrovska politika banke« ne bi bilo. Dobljeni 

podatki za drugi dve novi spremenljivki »komuniciranje z vodstvom« in »komuniciranje med 

zaposlenimi«: v banki s CDPP družbena odgovornost do zaposlenih ni višja kot v banki brez 

CDPP saj velja (p ˃ 0,05), kar nam pove, da statističnih razlik ni.  

Preglednica 32: T-test za H1 

 N 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni  

odklon 

(SD) 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Komuniciranje z vodstvom 
Banka X 130 3,58 0,671 0,111 

Banka Y 104 3,43 0,727   

Kadrovska politika banke 
Banka X 130 2,81 0,757 0,000 

Banka Y 104 3,20 0,716  

Komuniciranje med 

zaposlenimi 

Banka X 130 3,27 0,924 0,962 

Banka Y 104 3,26 0,906   

Ugotovitev 

S hipotezo H1 smo predvidevali, da je družbena odgovornost do zaposlenih v banki, ki ima 

CDPP (banka Y), statistično značilno višja kot v banki, ki CDPP nima (banka X). To domnevo 

smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. Iz analize je razvidno, da je samo pri eni od treh 

spremenljivk družbena odgovornost do zaposlenih v banki Y statistično značilno višja kot v 

banki X, zato hipotezo ovržemo. 
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Hipoteza 2 

Hipoteza 2 se glasi: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v banki, ki ima CDPP, 

poteka na statistično višji ravni kot v banki, ki CDPP nima. 

V analizo smo vključili s faktorsko analizo dobljeno novo spremenljivko »UPiZŽ« (poglavje 

4.4.2). Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. Analiza je pokazala (Preglednici 

33 in 34), da v oceni »UPiZŽ« med izbranima bankama ni statistično značilnih razlik (p > 0,05). 

Preglednica 33: Ocena usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih 

   bankah 

Banka N 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Standardna 

napaka 

ocene 

UPiZŽ Banka Y 104 3,00 0,49 0,049 

Banka X 130 2,97 0,46 0,040 

V nadaljevanju sledi Preglednica 34, t-test za neodvisne vzorce, ki je pokazal, da med bankama 

X in Y ni statistično značilnih razlik. 

Preglednica 34: T-test za H2 

Levenov test 

enakosti varianc T-test 

F Sig. t df 

Sig. (dvo-

stranski) 

M 

razlike 

Standardna 

napaka 

razlike 

95% interval 

Spodnji Zgornji 

1,547 0,215 0,475 232 0,635 0,030 0,063 ‒0,094 0,154 

    0,471 212,644 0,638 0,030 0,063 ‒0,095 0,155 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da »UPiZŽ« v banki Y poteka na statistično višji ravni kot v 

banki X. To domnevo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce. Iz analize je razvidno, da 

v oceni »UPiZŽ« med izbranima bankama ni statistično značilnih razlik (p ˃ 0,05), zato 

hipotezo ovržemo. V kolikor bi bilo (p ˂ 0,05), bi pomenilo, da obstajajo statistično značilne 

razlike med usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja v izbrani banki Y in v izbrani 

banki X in da usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v banki Y s CDPP poteka na 

statistično višji ravni kot v banki X.  

Hipoteza 3 

Hipoteza 3 se glasi: Med posameznimi strokovnimi/ položajnimi skupinami zaposlenih obstaja 

statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 
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Hipotezo 3 smo razdelili na tri podhipoteze in jih preverili z analizo variance – ANOVA, za 

vsako izmed izbranih bank posebej. V nadaljevanju smo jih označili kot Podhipoteza 3.1, 

Podhipoteza 3.2 in Podhipoteza 3.3. 

Podhipoteza 3.1 

Podhipoteza 3.1 se glasi: Med posameznimi starostnimi skupinami zaposlenih obstaja 

statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 

Iz Preglednice 35, ki sledi, je razvidno, da med posameznimi starostnimi skupinami v obeh 

bankah pri ocenjevanju ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ni statistično 

značilnih razlik (p > 0,05), v kolikor bi (p ˂ 0,05), bi pomenilo, da statistično značilne razlike 

obstajajo.  

Preglednica 35: Statistično značilne razlike glede na starost  

 Starost 

N 

Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Banka X 21‒25  4 2,79 0,38 0,419 

26‒30  9 2,65 0,65  

31‒35  21 2,99 0,47  

36‒40  56 3,04 0,45  

41‒45  26 2,97 0,46  

46‒50  6 2,88 0,31  

51‒55 6 2,86 0,33  

56‒60  2 2,86 0,41  

Skupaj 130 2,97 0,46  

Banka Y 21‒25  2 3,14 0,20 0,378 

26‒30 14 2,73 0,49  

31‒35 31 3,03 0,42  

36‒40 22 3,07 0,62  

41‒45 19 2,94 0,46  

46‒50  9 3,14 0,45  

51‒55  6 3,14 0,54  

56‒60 1 2,43 0,00   

Skupaj 104 3,00 0,49  

 

Ugotovitev 

S podhipotezo 3.1 smo predvidevali, da med skupinami zaposlenih glede na starost obstaja 

statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja. Analiza je pokazala, da to ni res, zato podhipotezo 3.1 ovržemo. 
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Podhipoteza 3.2 

Podhipoteza 3.2 se glasi: Med posameznimi skupinami zaposlenih glede na stopnjo pridobljene 

izobrazbe obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 

Analiza je pokazala, da pri ocenjevanju ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja med posameznimi skupinami anketiranih v obeh bankah ni statistično značilnih razlik 

(p > 0,05) glede na stopnjo pridobljene izobrazbe, podroben pregled sledi v Preglednici 36. Če 

bi bilo (p ˂ 0,05), bi to pomenilo, da obstajajo značilne razlike med posameznimi skupinami 

anketiranih. 

Preglednica 36: Statistično značilne razlike glede na stopnjo pridobljene izobrazbe  

 Izobrazba N Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Banka X Srednja šola/gimnazija 

Višješolski/visokošolski/ 

univerzitetni 

program/magisterij stroke   

Specializacija 

Magisterij znanosti/doktorat 

znanosti/doktorat stroke 

Skupaj 

27 

92 

 

 

4 

7 

 

130 

3,01 

2,96 

 

 

3,36 

2,68 

 

2,97 

0,38 

0,47 

 

 

0,27 

0,58 

 

0,46 

0,271 

Banka Y Srednja šola/gimnazija 

Višješolski/visokošolski/ 

univerzitetni 

program/magisterij stroke   

Magisterij znanosti/doktorat 

znanosti/doktorat stroke 

Skupaj 

28 

71 

 

 

5 

 

104 

3,09 

2,97 

 

 

2,89 

 

3,0 

0,55 

0,48 

 

 

0,51 

 

0,49 

0,305 

Ugotovitev 

S podhipotezo 3.2 smo predvidevali, da med posameznimi skupinami zaposlenih glede na 

stopnjo pridobljene izobrazbe obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Analiza je pokazala, da to ni res, zato 

podhipotezo 3.2 ovržemo. V nadaljevanju sledi še tretja podhipoteza 3.3. 

Podhipoteza 3.3 

Podhipoteza 3.3 se glasi: Med posameznimi skupinami zaposlenih glede na delovno mesto 

obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za UPiZŽ. 
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Analiza je pokazala, da tudi glede na delovno mesto med posameznimi skupinami anketiranih 

v obeh izbranih bankah pri ocenjevanju ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja značilnih statističnih razlik ni (p > 0,05), podrobnosti v Preglednici 37. 

Preglednica 37: Statistično značilne razlike glede na delovno mesto  

 Delovno mesto N Povprečna 

vrednost 

(M) 

Standardni 

odklon 

(SD) 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Banka X Vodstveni kader 7 2,80 0,38 0,663 

Srednji management 9 3,00 0,39  

Strokovni sodelavci, specialisti 

področja 
35 2,94 0,47  

Sodelavci v zalednih službah 30 3,03 0,44  

Komerciala/prodaja 42 3,00 0,49  

Pomoč ‒ študentsko delo 7 2,73 0,43  

Skupaj 130 2,97 0,46  

Banka Y Vodstveni kader 4 3,17 0,44 0,496 

Srednji management 8 3,05 0,37  

Strokovni sodelavci, specialisti 

področja 
36 3,04 0,51  

Sodelavci v zalednih službah 15 3,04 0,44  

Komerciala/prodaja 40 2,91 0,54  

Pomoč ‒ študentsko delo 1 3,28 0,00   

Skupaj 104 3,00 0,49  

Ugotovitev 

S podhipotezo 3.3 smo predvidevali, da med posameznimi skupinami zaposlenih glede na 

delovno mesto obstaja statistično značilna razlika v ocenjevanju ukrepov za usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. Analiza je pokazala, da to ni res, zato podhipotezo 3.3 

ovržemo. 

Skupna ugotovitev 

S hipotezo 3 smo predvidevali, da med posameznimi strokovnimi/položajnimi skupinami 

zaposlenih (glede na starost, izobrazbo in delovno mesto) obstaja statistično značilna razlika v 

ocenjevanju ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Analiza je pokazala, 

da to ni res, zato hipotezo 3 ovržemo. 

Hipoteza 4 

Hipoteza 4 se glasi: Med družbeno odgovornostjo zaposlenih in UPiZŽ v dveh izbranih bankah 

obstaja statistično značilna pozitivna povezanost. 
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Hipotezo 4 smo preverili z regresijsko analizo (uporabili smo metodo Stepwise). Kot odvisno 

spremenljivko smo določili UPiZŽ, kot neodvisne spremenljivke pa spremenljivke družbene 

odgovornosti zaposlenih v banki, in sicer: 

 »komuniciranje z vodstvom«; 

 »kadrovska politika banke«; 

 »komuniciranje med zaposlenimi«. 

Analiza je pokazala, da regresijski model pojasni 15,5 % variabilnosti odvisne spremenljivke 

»UPiZŽ«, kar je razvidno iz Preglednice 38, ki sledi v nadaljevanju. Iz Preglednice 38 je 

razvidno (p < 0,05), da na »UPiZŽ« pozitivno vpliva (obstaja pozitivna povezanost) »kadrovska 

politika banke« (ßn = 0,227), negativno pa »komuniciranje med zaposlenimi« (ßn = ‒0,161). 

Spremenljivka »komuniciranje z vodstvom« na »UPiZŽ« v dveh izbranih bankah nima vpliva 

(ßn = 0). 

Preglednica 38: Ocene regresijskih koeficientov 

Model 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

R2 t 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 
Beta 

Standardna  

napaka 

*Konstanta 2,828 0,136   0,155 20,800 0,000 

Kadrovska politika 

banke 
0,227 0,040 0,363  5,674 0,000 

Komuniciranje med 

zaposlenimi 
‒0,161 0,033 ‒0,310  ‒4,839 0,000 

* Konstanta: UPiZŽ. R = 0,393. F = 21.115. 

Regresijska funkcija se tako glasi:  

UPiZŽ = 2,828 + 0,227* kadrovska politika banke ‒ 0,161* komuniciranje med zaposlenimi 

Koeficient regresijske enačbe pri »kadrovski politiki banke« pove, za koliko se v povprečju 

spremeni »UPiZŽ« (odvisna spremenljivka), če se neodvisna spremenljivka »kadrovska 

politika banke« poveča za enoto. 

V nadaljevanju smo izvedli tudi regresijsko analizo, ločeno za obe banki.  

Analiza odgovorov zaposlenih v banki s CDPP je pokazala, da regresijski model pojasni 14,5 % 

variabilnosti odvisne spremenljivke »UPiZŽ«. Iz Preglednice 39 je razvidno, da na »UPiZŽ« 

pozitivno vpliva (obstaja pozitivna povezanost) »kadrovska politika banke« (ßn = 0,256), 

negativno pa »komuniciranje med zaposlenimi« (ßn = ‒0,198). Spremenljivka »komuniciranje 

z vodstvom« na »UPiZŽ« v banki s CDPP nima vpliva (ßn = 0). 



 

86 

Preglednica 39: Ocene regresijskih koeficientov za banko s CDPP 

Model  

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient  

Beta 

R2 t 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 
Beta 

Standardna 

napaka 

*Konstanta 2,822 0,225  0,145 12,568 0,000 

Kadrovska politika 

banke 
0,256 0,072 0,368  3,566 0,001 

Komuniciranje med 

zaposlenimi 
-0,198 0,057 ‒0,360  ‒3,487 0,001 

*Konstanta: UPiZŽ. R = 0,381. F = 8,550. 

Tako se regresijska funkcija za banko s CDPP glasi: 

UPiZŽ = 2,822 + 0,256* kadrovska politika banke ‒ 0,198* komuniciranje med zaposlenimi 

Analiza za banko brez CDPP je pokazala, da regresijski model pojasni 17,4 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke »UPiZŽ« – Preglednica 40. Iz Preglednice 40 je razvidno (p < 0,05), da 

na »UPiZŽ« pozitivno vpliva (obstaja pozitivna povezanost) »kadrovska politika banke« 

(ßn = 0,233), negativno pa »komuniciranje med zaposlenimi« (ßn = ‒0,143). Spremenljivka 

»komuniciranje z vodstvom« na »UPiZŽ« v banki brez CDPP nima vpliva (ßn = 0). 

Preglednica 40: Ocene regresijskih koeficientov za banko brez CDPP 

Model  

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient  

Beta 

R2 t 

Stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 
Beta 

Standardna 

napaka 

*Konstanta 2,776 0,174   0,174 15,924 0,000 

Kadrovska politika 

banke 
0,233 0,051 0,383  4,604 0,000 

Komuniciranje med 

zaposlenimi 
‒0,143 0,041 ‒0,286  ‒3,440 0,001 

*Konstanta: UPiZŽ. R = 0,417. F = 13,405. 

Regresijska funkcija za banko brez CDPP se tako glasi: 

UPiZŽ = 2,776 + 0,233* kadrovska politika banke ‒ 0,143* Komuniciranje med zaposlenimi 

 

Ugotovitev 

S hipotezo 4 smo predvidevali, da med družbeno odgovornostjo zaposlenih in usklajevanjem 

poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah obstaja statistično značilna pozitivna 

povezanost. Analiza je pokazala, da smo pri eni spremenljivki družbene odgovornosti 

zaposlenih (»kadrovska politika banke«) obstaja pozitivna povezanost z usklajevanjem 

poklicnega in zasebnega življenja, zato hipotezo ovržemo. 
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5 SKLEP  

V sklepnem poglavju predstavljamo ugotovitve in spoznanja ob pisanju magistrske naloge z 

naslovom Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v dveh izbranih bankah, v kateri smo 

primerjali banko s CDPP in banko, ki CDPP nima. Med pisanjem magistrske naloge smo priši 

do zanimivih ugotovitev, ki bodo podane v nadaljevanju. 

5.1 Ugotovitve 

V nalogi nas je podrobneje zanimala družbena odgovornost do zaposlenih v bankah, pri čemer 

smo primerjali vidike družbene odgovornosti do zaposlenih v banki s CDPP in v banki brez 

CDPP. Da bi povzeli aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih, smo pregledali izvedene 

aktivnosti dveh izbranih bank v obdobju petih let. Ugotovljeno je bilo, da sta si banki z vidika 

aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih podobni in da se dejansko razlikujeta po tem, 

da ena banka CDPP ima, druga pa ne. V empiričnem delu smo prvi sklop vprašalnika namenili 

prav oceni družbene odgovornosti v izbranih bankah, pri čemer smo prav tako ugotavljali 

podobnosti pri ocenjevanju aktivnosti družbene odgovornosti v posameznih bankah ter tudi pri 

pregledu letnih poročil za petletno obdobje obeh bank ugotovili, da sta banki visoko družbeno 

odgovorni in da kljub zaostrenim razmeram v slovenskem bančništvu sredstev za tovrstne 

aktivnosti družbene odgovornosti do zaposlenih, kot so izobraževanje, motivacijsko 

nagrajevanje, pripravljanje družbenih dogodkov in aktivnosti športnih društev, niso 

zmanjševali, kjub odpuščanju, reorganizacijam in spremembam, ki so jih bile banke deležne od 

leta 2008 naprej in so jih deležni tudi v letu 2016. S tem potrjujemo mnenje Madrakhimove 

(2015), da so evropske banke, med katere uvrščamo tudi naši dve, visoko družbeno odgovorne. 

Osrednja tema naloge je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, o čemer se v zadnjem 

času veliko več govori tudi v širši javnosti, in zaslediti je vedno več aktivnosti za ureditev tega 

pomembnega področja v družbi. Iz teorije smo ugotovili, da začetki usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja v tujini segajo v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat so to 

opisovali kot individualno usklajevanje dela in zasebnega življenja zaposlenega. To lahko po 

opravljeni raziskavi potrdimo, saj zaposleni v veliki meri stavijo na samoorganizacijo znotraj 

družine, in na organizacijo v pretežni meri ne računajo. Največjo oviro pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja pa zaposleni vidijo v delovnem času banke, vsaj za nekatera 

področja dela (komerciala, delo s strankami), kjer je pretežno odvisen od poslovnega delovnega 

časa bank. 

Nekateri vidijo začetke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ob prehodu ženske v 

delovno aktivno prebivalstvo, ko je zapuščala gospodinjstvo in dom v želji po karieri in 

samostojnosti. Ugotovljeno je, da usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v večji meri 

dajejo prednost v organizacijah, kjer so zaposlene v pretežni meri ženske, in v to skupino 

zagotovo sodijo tudi banke. Pri tem usklajevanja poklicnega življenja ne gre povezovati le z 
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ženskami, pač pa tudi z moškimi, ki si želijo več časa posvetiti zasebnemu življenju in so bolj 

kot kdaj koli prej povezani z družino in skrbjo zanjo. Z raziskavo ugotovimo povezanost 

partnerjev pri skrbi za gospodinjska opravila in skrbi za dom.   

Iskanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem se je nanašalo na vrsto prožnih delovnih 

ureditev, ki so posegale v zakonsko določene pravice in so zaposlenim pomagale, da so 

združevali poklicno in zasebno življenje zunaj delovnega okolja. Pri nas začetke usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja lahko umestimo med leti 2003 in 2006, ko je razvojno 

partnerstvo Mladim materam/družini prijazno zaposlovanje začelo izvajati aktivnosti za 

zmanjševanje prikrite diskriminacije pri zaposlovanju žensk (mamic in potencialnih mamic) 

zaradi materinstva. Lahko pa bi začetke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja umestili 

v leto 2007, ko so bili v Sloveniji prvič podeljeni CDPP (Inštitut Ekvilib 2016). To je Slovenijo 

umestilo med države, ki z aktivnostmi iz CDPP v organizacije vpeljujejo aktivnosti za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, banko, ki je v raziskavi sodelovala, pa kot eno 

izmed družbeno odgovornih organizacij v Sloveniji, ki se jim vsako leto pridružijo nove 

organizacije in ki vsake tri leta izbirajo nove ukrepe v sklopu CDPP z namenom lažjega 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.  

Razvoj CDPP za mikro organizacije z do 15 zaposlenimi je novost, ki jo je Inštitut Ekvilib začel 

uvajati konec leta 2015 in je pomemben korak k razvoju usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja v omenjenih organizacijah, saj te navadno iz takšnih ali drugačnih razlogov na te 

vsebine pozabljajo. Da gre za mikro organizacijo s CDPP, vemo po uporabi vodila »Vpeljujemo 

kulturo družini prijazno podjetje« in »Uspešno razvijamo kulturo družini prijazno podjetje« in 

tudi to je pomemben korak za zaposlene, družbo in državo, ki si želi družbeno odgovorne 

družbe. 

Poglavitni namen raziskave je bil ugotoviti, ali v izbranih bankah obstajajo razlike pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, odvisno od tega, ali banka ima CDPP ali ne. 

Zanimalo nas je, ali sprejete aktivnosti iz CDPP zaposlenim v banki, ki ima CDPP, omogočajo 

lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja kot zaposlenim v banki brez CDPP. Zaradi 

primerljivosti dveh organizacij iz iste panoge, ki imata poenotene procese, kulturo, delovni čas, 

smo se dejansko lahko osredotočili na morebitne razlike, za katere smo ugotovili, da so izredno 

majhne, v nekaterih primerih pa je bilo ugotovljeno, da razlik pravzaprav ni. Vzroki za to so v 

navadah družin, oddelka, banke, panoge, regije, na koncu države, če se sploh lahko omejujemo 

na državo, glede na našo majhnost in odprtost meja. 

CDPP zaposlenim vsekakor prinaša nekatere ugodnosti in aktivnosti, ki jih sicer ne bi imeli, saj 

je banka X, kot smo ugotovili v pravnem pregledu, omejena z ugodnostmi znotraj veljavne 

zakonodaje v RS, v banki Y pa imajo aktivnosti, ki že same po sebi izhajajo iz družbene 

odgovornosti banke, in tudi aktivnosti, ki izhajajo iz CDPP. 

Ugotavljamo, da organizacija še vedno lahko pripravi orodje, vendar je tudi od zaposlenih 
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samih odvisno, kako doživljajo življenje in kako bodo to orodje uporabljali. Pozdravljamo 

inštitucijo CDPP in vse aktivnosti, če so opredeljene tako, da ne diskriminirajo osalih 

zaposlenih (ki niso starši), in če zaposlenim omogočajo koristiti ukrepe, ki niso urejeni, kot smo 

že dejali, že v slovenski zakonodaji in kolektivnih pogodbah dejavnosti. V organizacijah pa se 

morajo zavedati, da to še zdaleč ni vse in da samo sprejetje CDPP ne obrne sveta na bolje. 

CDPP ima prihodnost; le oznako, da je namenjen zaposlenim, ki imajo družine, je treba 

spremeniti in napovedujemo mu še večji uspeh, kot ga uživa v organizacijah, ki ga imajo. 

Ukrepe v sklopu CDPP pa bo treba v prihodnje prilagoditi aktualnemu stanju družbe, predvsem 

staranju aktivnega prebivalstva in podaljševanju pokojninske dobe ter, kot smo že ugotovili, 

slovenski zakonodaji in kolektivnim pogodbam dejavnosti, ki se v nekaterih primerih zelo 

približajo CDPP, če ga v nekaterih delih celo ne presežejo. 

Pri pregledu literature je bilo ugotovljeno, da so CDPP banke naklonjene, in to ne samo banke 

v Sloveniji, pač pa tudi v tujini, neodvisno od zakonov, družbene aktivnosti in CDPP. V 

empiričnem delu pa smo ugotovili, da so zaposleni bolj naklonjeni predvsem aktivnostim , ki 

se kontinuirano ponavljajo in bi v daljšem časovnem obdobju verjetno prinesle večje učinke pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja (to so nepremični osrednji delovni čas z 

možnostjo izbire prihoda in odhoda, delo na domu, koriščenje presežka ur v obliki celodnevne 

odsotnosti ipd.), pa tudi aktivnostim, ki zaposlenim omogočajo koriščenje enkratne ugodnosti, 

to so obdarovanje ob rojstvu otoka, dan s prvošolčkom idr.  

Po pregledu slovenske zakonodaje, začenši z Ustavo RS in drugimi zakoni ter analizo KPDBS, 

ter ukrepov CDPP v banki Y (banki s CDPP) in na primeru ostalih bank, ki so prav tako imetnice 

CDPP, ugotovimo, da že sama zakonodaja, še v večji meri pa KPDBS, ureja do neke mere 

vsebine oziroma aktivnosti na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki so 

jih sprejele nekatere banke, imetnice CDPP. V nekaterih delih smo ugotovili, da KPDBS 

povsem povzema ZDR-1, najpogosteje pa KPDBS ureja višji nabor področij ali pa natančneje 

določa določene vsebine, opredeljene že v zakonu. Ukrepi znotraj organizacije so stvar 

organizacije same. Poglavitni namen CDPP pa je ravno v tem, da ureja aktivnosti, ki v ZDR-1 

in KPDBS niso urejene, vendar pripomorejo k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja, kar je glavni namen CDPP. Za nekatere aktivnosti, kot so komunikacija, organizacija, 

evidence in raziskave, ki so jih sprejele nekatere organizacije, pri čemer so nekatere vsebine 

celo obvezne, pa ocenjujemo, da so stvar organizacije kot take in da vsebinsko sicer posredno 

sodijo med aktivnosti CDPP, vendar bi jih bilo treba izločiti iz ukrepov CDPP in vanj dejansko 

vključiti ukrepe, ki neposredno vplivajo na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

zaposlenih. Če iz ukrepov dejansko izločimo take, ki bi se morali v organizaciji izvajati tudi 

brez sprejetega CDPP, namreč ostane za zaposlene zanimivih med tri do največ pet ukrepov, 

čeprav je poglavitni namen CDPP, da je namenjen zaposlenim. 

Osrednji del naloge o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja smo zaključili s 

pozitivnimi in negativnimi učinki usklajevanja poklicnega in zasebnega živjenja. Negativne 
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učinke smo namenili bolj posamezniku in njegovim težavam, na primer stresu ter z njim 

povezanim pojavom: absentizmu, prezentizmu, fluktuaciji in izgorevanju na delovnem mestu. 

O pojavih, ki naj bi jih povzročal stres, se v zadnjem času tudi sicer veliko govori, zato se stresu 

tudi mi nismo mogli izogniti. V empiričnem delu se je 19,3 % zaposlenih v banki brez CDPP 

opredelilo, da stres ter izčrpanost, kot posledica stresa, predstavljata največjo težavo pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, medtem ko je v banki s CDPP le 9,6 % 

zaposlenih stres ter izčrpanost kot njegovo posledico omenilo kot največjo težavo pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kar je v raziskavi tudi ena največjih razlik. Zato 

kljub podobnosti med bankama lahko iz raziskave izluščimo, da CDPP morda ima takšen vpliv 

na zmanjšanje stresa pri zaposlenih, ki imajo na voljo ukrepe CDPP, in sicer tako, da nekatere 

aktivnosti, ki jih morajo zaposleni premagovati s samoorganizacijo, verjetno uredijo tako, da 

uporabijo ugodnosti CDPP (fiksni osrednji čas z izbiro časa prihoda in odhoda, časovni konto, 

pogovori pred povratkom/ponovno vključevanje ob daljši odsotnosti, informiranje o prihajajoči 

odsotnosti idr.), kar ublaži stres, ki lahko nastane pri usklajevanju poklicnih in zasebnih 

aktivnosti.  

Izbor ukrepov, ki so jih anketirani izbrali kot tiste, za katere ocenjujejo, da bi najbolje 

pripomogle k usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, je ponovno zedinil želje 

anketiranih v obeh bankah, kljub dejstvu, da anketirani v banki s CDPP že uživajo ukrepe, ki 

pripomorejo k lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v primerjavi z 

anketiranimi v banki brez CDPP.  

Ocenjujemo, da so banke specifične organizacije in da že z osnovnimi prvinami družbene 

odgovornost, ki jih izvajajo, svojim zaposlenim in družbi skušajo nuditi aktivnosti in ugodnosti, 

da bi se zaposleni poistovetili z banko, v kateri delajo, in z njo dosegli želene rezultate. CDPP 

naj bi bil dodatek za komuniciranje s širšo javnostjo pri iskanju novih zaposlitev oziroma, kot 

je tovrstne aktivnosti opisoval Pečjak (1999), »milo za pranje vesti«. Odgovor podajamo ob 

koncu, ni »milo za pranje vesti«, vendar se ravno v bančništvu poraja vprašanje moči družbene 

odgovornosti do zaposlenih, kakovosti KPDBS, moči CDPP ter kako na poslovanje vplivajo 

drugi dejavniki, ki v magistrski nalogi niso bili obravnavani, a so in bodo tudi v prihodnje krojili 

podobo slovenskega bančništva. 

Končajmo z najpomembnejšimi razlikami. Naj bo banka s CDPP ali brez njega, naj bo mikro 

organizacija ali multinacionalka, povsod je pomemben odnos, ki ga delodajalec vzpostavi s 

svojimi zaposlenimi, in prav nič drugega. Odnos pa gradimo ljudje. Zakon, certifikati in 

pravilniki so lahko le vodilo, pomagalo zakonskim ureditvam te problematike in pomoč pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ni pa to in samo to tisto, kar nam bo izboljšalo 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, če sami ne bomo nič naredili za to, da bi 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja potekalo bolje.  
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5.2 Prispevek k znanosti 

Z magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo bistvene razlike med usklajevanjem 

poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih v banki, ki ima CDPP, in usklajevanjem 

poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih v banki brez CDPP. Tovrstna raziskava, pri kateri 

med seboj primerjamo dve  organizaciji, eno s CDPP in eno brez, je bila v RS izvedena prvič. 

Rezultate raziskave lahko za nadaljnje delo uporabita obe izmed bank za snovanje novih 

strategij pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih.  

Izsledki raziskave so lahko vodilo za nadaljnje delo tudi Inštitutu Ekvilib kot neodvisni 

organizaciji, ki deluje na področju podeljevanja CDPP, družbene odgovornosti, človekovih 

pravic in razvojnega sodelovanja v RS za približevanje vsebin, ki pripomorejo k usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja, svoje delovanje pa nameravajo usmeriti tudi v tujino. Banka 

s CDPP, ki je sodelovala v raziskavi, je ravno v času raziskave prejela polni CDPP, kar pomeni, 

da je začetno triletno obdobje uvajanja družini prijazne politike zaključeno in da bi bilo treba 

pregledati sprejete ukrepe v okviru CDPP in jih revidirati, če niso več aktualni oziroma zanje 

ni zanimanja med zaposlenimi, ter dodati vsaj tri nove ukrepe, ki bi zaposlenim olajšali 

usklajevanje obveznosti v v organizaciji in doma. 

5.3 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje  

V nadaljevanju podajamo priporočila in predloge za uspešno usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja zaposlenih v bančništvu. Analiza rezultatov je pokazala, da lahko vodstvo 

banke ugotovitve sprejme kot nov izziv pri snovanju, vodenju banke ter razvoju aktivnosti za 

usklajevanje dela in zasebnega življenja, čemur družba namenja vedno več pozornosti: 

Predlagamo, da se tovrstna raziskava z istim vprašalnikom izvede čez eno leto, da se ugotovi 

morebitne spremembe, ki se bodo zgodile po priporočilu, podanem v raziskovalnem delu 

naloge.  

Raziskavo bi bilo zanimivo razširiti na vse banke in hranilnice, ki opravljajo dejavnost 

finančnih organizacij na področju RS, saj dobljenih rezultatov ne moremo posploševati na vse 

banke in hranilnice v RS. 

V okviru CDPP so organizacije zavezane k izvajanju mnenjskih raziskav, zato je eno od 

priporočil za banko s CDPP, da začne periodično izvajati mnenjske raziskave. Slednje bi se 

lahko primerjale v daljšem časovnem obdobju, kar bi pokazalo na dejanske učinke CDPP. 

Čez čas bi bilo smiselno opraviti raziskavo, ki bi vključevala spremembe po vstopu tujega 

kapitala, spremembo lastništva v slovensko bančništvo z vplivom na usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja. Morda bi lahko iskali povezave v načinu upravljanja, vodenja, 

poslovanja banke v lastniških povezavah in prenosu organizacijske kulture in prvin družbene 
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odgovornost s strani lastnikov, ne glede na samostojnost bank. Verjetno gre v tem primeru za 

pričakovan vpliv dobrih praks iz odnosa »mama‒hči«. 

Predlagamo, da se dejansko izmeri vpliv CDPP med bankami prvih dveh generacij (2009 in 

2010) ter bankami, ki so CDPP prejele leta 2013 in 2014, oziroma med primerljivimi bankami 

s polnim CDPP in z osnovnim CDPP. V tem primeru bi lahko primerjali dejanske učinke CDPP 

med organizacijo, ki še uvaja izbrane ukrepe, in tisto banko, ki že ima polni CDPP in sprejete 

ukrepe že nekoliko revidira in dodaja nove. 

Predlog za Inštitut Ekvilib je vsekakor raziskava o možnosti posodobitve imena CDPP v smeri 

preimenovanja v certifikat »Zaposlenim prijazno podjetje«, da ne bo prihajalo do napačne 

konotacije pomena samega CDPP. Mnogi zaposleni v banki brez CDPP so bili mnenja, da je 

CDPP namenjen le zaposlenim z otroki, in ne vsem zaposlenim.  

Predlagamo, da se naredi analiza vseh veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti v RS ter se 

primerja z ukrepi CDPP za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Nadalje naj se iz 

vsebine CDPP izločijo vse aktivnosti, ki so urejene na kolektivni ravni dejavnosti, da se te ne 

bi podvajale v okvirih CDPP. 

Glede na to, da je pridobitev CDPP za organizacijo strošek, bolje rečeno investicija, bi bilo v 

banki s CDPP smiselno narediti raziskavo, kolikšen strošek za organizacijo predstavlja 

posamezni ukrep in kakšen učinek ima na zaposlenega z merljivimi cilji. Z raziskavo bi želeli 

izračunati, kolikšen je vložek na enoto (zaposlenega) v primerjavi z merljivimi cilji 

zaposlenega. 

Raziskavo bi bilo treba narediti tudi na mednarodni ravni, saj vemo, da so zakonska izhodišča 

pa tudi aktivnosti CDPP, ki smo jih predstavili na mednarodni ravni, nekoliko drugačna, zato 

bi bilo mogoče zaznati nekoliko večje razlike med eno in drugo banko. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni. 

Sem Nataša Dečman, magistrska študentka Fakultete za management Koper. V sklepnem delu študija 

pripravljam magistrsko nalogo z naslovom USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA V DVEH IZBRANIH BANKAH pod mentorstvom doc. dr. Ane Arzenšek. Vaše 

sodelovanje v raziskavi je izrednega pomena, saj le z vašimi odgovori lahko pridobim pomembne 

izsledke za empirični del naloge. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali do 10 minut. 

Pridobljeni podatki bodo obravnavani strogo zaupno in zgolj v namene izdelave magistrske naloge.  

Za vaš čas in sodelovanje se vam lepo zahvaljujem.  

Nataša Dečman 
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1. sklop: DRUŽBENA ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH 

 

V nadaljevanju je 15 trditev Vsako trditev ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni Sploh se 

ne strinjam, 5 pa Povsem se strinjam. 

 

  Sploh se 

NE 

strinjam. 

 

NE  

strinjam 

se.  

 

 

Niti se 

strinjam  

niti se ne 

strinjam. 

Strinjam  

se. 

 

 

Povsem 

se 

strinjam. 

1 V banki je vzpostavljena komunikacija 

med vsemi zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

2 Banka premalo pozornosti nameni 

zdravemu življenjskemu slogu 

zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

3 Z neposrednim vodjo najdem način, 

kako rešiti težave pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja. 

1 2 3 4 5 

4 Kadrovska politika v banki je usmerjena 

k notranjemu  zaposlovanju. 

1 2 3 4 5 

5 Družabni dogodki za zaposlene ne 

pripomorejo k boljšemu sodelovanju 

med oddelki. 

1 2 3 4 5 

6 Na vodilnih položajih so ženske 

zastopane v isti meri kot moški. 

1 2 3 4 5 

7 Namen letnih pogovorov je samo 

opredelitev ciljev za prihodnje leto. 

1 2 3 4 5 

8 Nisem seznanjen/-a z možnostmi 

kariernega razvoja v banki. 

1 2 3 4 5 

9 Banka zaposlene usmerja v pridobivanje 

strokovnih kompetenc za učinkovitejše 

delo. 

1 2 3 4 5 

10 V času daljše odsotnosti banka ne 

komunicira s svojimi zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

11 Seznanjen/-a sem z vizijo, poslanstvom 

in vrednotami banke. 

1 2 3 4 5 

12 Zaposlenim v banki je omogočeno delo 

na domu, če to dopušča delovni proces. 

1 2 3 4 5 

13 Javna priznanja in pohvala so ključne 

pri motivaciji za doseganje ciljev. 

1 2 3 4 5 

14 Predstavniki uprave banke so dostopni 

za pogovor, srečanje z vsemi 

zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

15 Banka ne skrbi za ekološko 

ozaveščenost zaposlenih znotraj 

delovnega okolja. 

1 2 3 4 5 
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2. sklop: USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENAJA 

 

V nadaljevanju je 12 izjav. Prosim, da vsako izjavo opredelite z eno od navedb: 

nikoli, redko, občasno, pogosto ali vedno. 

  Nikoli. 

 

Redko. 

 

Občasno. Pogosto. 

 

Vedno. 

1 Z dela pridem čustveno izčrpan/-a in se 

težko osredotočim na zasebno življenje. 

1 2 3 4 5 

2 Skrbim za enega ali več starejših 

družinskih članov.  

1 2 3 4 5 

3 Za pomoč pri gospodinjskih opravilih 

najamem plačano pomoč.  

1 2 3 4 5 

4 Dovolj časa imam za druženje s sodelavci 

izven delovnega časa. 

1 2 3 4 5 

5 S partner-ko/-jem si deliva gospodinjska 

opravila in skrb za dom. 

1 2 3 4 5 

6 Sodelavci brez otrok razumejo težave pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja zaposlenih, ki imajo otroke. 

1 2 3 4 5 

7 Usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja mi povzroča stres. 

1 2 3 4 5 

8 Prosti čas namenim športu, druženju in 

zabavi. 

1 2 3 4 5 

9 Prosti čas namenim pridobivanju formalne 

izobrazbe. 

1 2 3 4 5 

10 Za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja imam plačljivo pomoč (vrtec, 

nega družinskega člana, varuška ...). 

1 2 3 4 5 

11 Izognem se bolniški odsotnosti, ki bi bila 

sicer potrebna. 

1 2 3 4 5 

12 Sodelujem pri odločitvah, povezanih z 

mojim delom. 

1 2 3 4 5 

 

Odgovorite na vprašanja: 

 

Kaj je po vašem mnenju največja ovira pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Kaj sami naredite za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja?  

______________________________________________________________________________ 

 

Kaj lahko po vašem mnenju organizacija, v kateri opravljate delo, naredi za boljše usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja? 

______________________________________________________________________________ 
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Označite ustrezni odgovor: 

Ali je imelo/ima/bo imelo vaše delo 

vpliv na odločitev za otroka? 

Zagotovo 

ne. 

Verjetno 

ne. 

Mogoče. Da. Zagotovo. 

Ali menite, da vaše zasebno življenje 

zavira poklicno kariero? 

Zagotovo 

ne. 

Verjetno 

ne. 

Mogoče. Da. Zagotovo. 

Ali se je usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja spremenilo z 

nastopom finančne, gospodarske 

krize? 

Zagotovo 

ne. 

Verjetno 

ne. 

Mogoče. Da. Zagotovo. 

 

V nadaljevanju naredite izbor 8 ukrepov, za katere menite, da bi po vašem mnenju prispevali k 

boljšemu usklajevanju vašega poklicnega in zasebnega življenja.  

Razvrstite jih po pomembnosti od 1 do 8, pri čemer je 1 najpomembnejši ukrep. 

 

 Predlagani ukrep za boljše usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja zaposlenih 

  Osebni izbor 8 

ukrepov za 

usklajevanje 

poklicnega in 

zasebnega 

življenja  

1 Obdarovanje ob rojstvu otroka in novoletno obdarovanje 

otrok. 

 1  

2 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih pregledov.  2  

3 Višji letni regres za zaposlene, ki imajo otroke.  3  

4 Predavanja/izobraževanja/delavnice za lažje usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja. 

 4  

5 Neformalna druženja med zaposlenimi z namenom boljšega 

sodelovanja med oddelki. 

 5  

6 Možnost krajšega delovnega časa po starševski odsotnosti in 

postopno podaljševanje do polnega. 

 6  

7 Vzpostavitev delovne skupine za usklajevanje zasebnega in 

poklicnega življenja. 

 7  

8 Nepremični osrednji delovni čas z možnostjo izbire prihoda 

in odhoda. 

 8  

9 Interna borza znanj, veščin in izkušenj.     

10 Psihološko svetovanje.    

11 Dan s prvošolčkom (za vse starše prvošolčkov) in dan za 

poklicno usmerjanje otrok (informativni dan za dijake). 

   

12 Delo na domu, kadar to omogoča delovni proces.    

13 Ponovno vključevanje zaposlenih po daljši odsotnosti.    

14 Organizacija prostočasnih dejavnosti za zaposlene in 

družinske člane. 

   

15 Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v banki 

(dijaška in študentska praksa) in štipendije za otroke 

zaposlenih. 

   

16 Plačana odsotnost z dela zaradi spremljanja otroka ali 

drugega družinskega člana v bolnišnici. 

   

17 Koriščenje presežka ur v obliki celodnevne odsotnosti.    

18 Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi 

izrednih razlogov v primeru hujše bolezni ožjega družinskega 

člana. 

   

19 Protistresni treningi za zaposlene.    

20 Ponudbe za preživljanje prostega časa šoloobveznih otrok v 

času počitnic. 
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3. sklop: DEMOGRAFSKI PODATKI 

 

1. Označite svoj spol. 

Ž M 

 

2. Koliko ste stari? 

 

do 20 

let 

21‒25 

let 

26‒30 

let 

31‒35 

let 

36‒40 

let 

41‒45 

let 

46‒50 

let 

51‒55 

let 

56‒60  

let 

več kot 

61 let 

 

3. Katero stopnjo izobrazbe ste nazadnje dosegli? 

a) poklicna šola 

b) srednja šola/gimnazija 

c) višješolski/visokošolski/univerzitetni program/magisterij stroke 

č) specializacija  

d) magisterij znanosti, doktorat znanosti, doktorat stroke 
 

4. Kakšen je status vaše zaposlitve? 

a) študentsko delo 

b) delo za določen čas 

c) delo za nedoločen čas 

č) agencija, samostojni podjetnik 

d) drugo: _____________________ 

 

5. Opredelite področje dela. 

a) vodstveni kader 

b) srednji management 

c) strokovni sodelavci, specialisti področja 

č) sodelavci v zalednih službah 

d) komerciala/prodaja 

e) pomoč ‒ študentsko delo 

f) drugo: _____________________________ 

 

6. Ste zaposleni za polni ali skrajšani delovni čas? 

a) polni delovni čas (8 ur dnevno, 40 ur tedensko) 

b) skrajšani delovni čas    

c) drugo: ______________________________ 

 

Pojasnilo: 

Če ste pri odgovoru 6 obkrožili b, odgovorite še na ti dve vprašanji.  

Za koliko ur tedensko ste zaposleni? ___________ 

Pojasnite, prosim, zakaj imate skrajšani delovni čas. _____________________________________ 

 

7. Opredelite prosim, koliko ur dnevno porabite za: 

 

delo v banki delo doma za banko 

  

 

8. Delovna doba v letih: 

do 5  

let 

6‒10  

let 

11‒15  

let 

16‒20  

let 

21‒25  

let 

26‒30 

let 

več kot 30  

let 

Koliko let opravljate delo v obstoječi organizaciji? _________  
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9. V kakšni skupnosti/družini živite? 

 

živim sam 

 

partnerska 

zveza brez 

otroka 

 

 

partnerska 

zveza z 

otrokom/otroki  

 

 

enostarševska 

skupnost 

 

 

večgeneracijska 

skupnost ‒ 

družina s starši 

ali sorodniki 

 

večgeneracijska 

skupnost ‒ 

posameznik s 

starši ali 

sorodniki 

 

10. Koliko otrok imate? 

0 

otrok 

1  

otroka 

2 

otroka 

3  

otroke 

4  

ali več 

otrok 

 

11. Opredelite oddaljenost, dolžino dnevne vožnje od vašega dela do doma (v eno smer): 

a) do 15 km 

b) 16‒25 km 

c) 26‒35 km 

č) 36‒45 km 

d) 46‒55 km 

e) 56‒75 km 

f) več kot 76 km 

 

12. Ste zaposleni v banki, ki ima CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE? 

a) Da.  

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

 

 

 

Hvala lepa za sodelovanje. 

 


