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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je proučiti, kako vpeljava certifikata »Družini prijazno podjetje« v 

organizacijo vpliva na različna področja njenega delovanja, ter nakazati možne usmeritve za 

izboljšanje stanja. Uporabljeni sta kvantitativna in kvalitativna raziskovalna metoda. Za 

pridobivanje podatkov je bil uporabljen spletni anketni vprašalnik. Ključna ugotovitev, 

povzeta iz analize raziskave, je, da certifikat »Družini prijazno podjetje« prinaša 

organizacijam pozitivne učinke. Ti učinki pa večinoma niso povezani s časovnim obdobjem 

vpeljave in izvajanja projekta certifikata »Družini prijazno podjetje« v organizacijo, ampak 

od pristopa organizacije in njenih zaposlenih, ki so odgovorni za vpeljavo in izvajanje družini 

prijaznih ukrepov. Pripravljeni so predlogi za vpeljavo izboljšav in nadaljnji razvoj sistema 

certificiranja ter predlogi za nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja.  

Ključne besede: družbena odgovornost, certifikat Družini prijazno podjetje, usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja, ravnanje s človeškimi viri, ugled podjetja 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to examine how the introduction of the Family-Friendly 

Enterprise Certificate within the organization affects the different areas of its activity and to 

indicate possible directions for the improvements of the situation. We used quantitative and 

qualitative research methods. For the purpose of data acquisition the online survey 

questionnaire was used. The key findings, taken from the analysis of the research, suggest that 

the Family-Friendly Enterprise Certificate has effects within organizations. These effects are 

mostly not related to the time period of the introduction and implementation of the Family-

Friendly Enterprise Certificate in the organization, but to the organization's approach as well 

as that of its employees, who are responsible for the introduction and the implementation of 

family-friendly measures. We prepared suggestions for improvements and further 

development of the certification system together with proposals for further research of the 

area in question. 

Key words: social responsibility, Family-Friendly Enterprise Certificate, work-life balance, 

human resources management, company reputation 
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1 

1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge predstavljamo raziskovalni problem in teoretična 

izhodišča naloge, opredeljujemo namen in cilje naloge, predstavljamo hipoteze, metodologijo, 

predpostavke in omejitve naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Danes iskanje ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem predstavlja enega izmed 

ključnih izzivov zaposlenih. Uspešno razreševanje te problematike ima lahko pomemben 

pozitiven vpliv na dolgoročno uspešnost organizacije. K reševanju te problematike lahko v 

veliki meri prispevajo organizacije same s svojim družbeno odgovornim pristopom do 

zaposlenih. Kot del sprejemanja te odgovornosti se organizacije poslužujejo vpeljave družini 

prijazne politike, tudi s pridobitvijo certifikata Družini prijazno podjetje (v nadaljevanju 

CDPP). Ta z določenimi ukrepi omogoča zaposlenim lažje usklajevanje lastnega poklicnega 

in družinskega življenja, posledično pa prispeva k izboljšanju stanja na določenih področjih 

delovanja organizacije.  

Časi, ko organizacije niso prevzemale odgovornosti do okolja in družbe, so minili. Družbena 

odgovornost je danes tema, s katero se srečujemo vsi. Družbeno odgovorno vodenje 

organizacij pa ni več samo odgovornost do širšega okolja, ampak vključuje tudi zaposlene kot 

ključne deležnike organizacije (Kranjc Kušlan 2015, 9) in se, kot pravita Podnar in Golob 

(2003, 2), povezuje s področji zdravja in varnosti zaposlenih, investiranja v človeški kapital in 

upravljanja s človeškimi viri. Pri slednjem je ključno tudi ravnovesje med delom, družino in 

prostim časom. Kot pravi Merkač (1998, 132), morajo organizacije prepoznati, kako ravnati z 

ljudmi, da bi uspešno premagovali zunanje izzive. Globalne spremembe in hitro 

spreminjajoče se okolje narekujejo organizacijam prožnost in hitro odzivnost na spremembe 

znotraj ali zunaj organizacije. Uspeh v zelo konkurenčnem okolju je odvisen tudi od 

uspešnosti zadovoljevanja potreb različnih interesnih skupin, še posebej zaposlenih. 

Pirc, Krušnik Špiganovič in Meško (2014, 735) pravijo, da postaja usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja v zadnjih desetletjih eno pomembnejših področij za zaposlene in 

organizacije. Njegov pomen je prišel v ospredje predvsem zaradi vse pogostejšega 

zaposlovanja obeh partnerjev, povečanja števila zaposlenih mater, dolgih delovnikov in 

stresnega življenja. V izogib negativnim posledicam zaradi neusklajenosti poklicnega in 

družinskega življenja, kot so neučinkovita izraba delovnega časa, odsotnost z dela, fluktuacija 

in manjša pripadnost organizaciji, morajo posamezniki, organizacije in država nenehno iskati 

rešitve za doseganje primernega ravnovesja tako pri posameznikih kot družbi nasploh. Levine 

in Crom (2000, 142) navajata, da mora vsak uravnovesiti svoje življenje, v njem najti prostor 

za druge reči in ne samo za delo. Tako bodo zaposleni postali bolj odločni, bolj zbrani in bolj 

ustvarjalni pri delu ter srečni in zadovoljni v osebnem življenju. 
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Hartman (2015a, 11) meni, da je za organizacije pomembno, da se zavedajo, da so zaposleni 

ključni kapital, njihovo zadovoljstvo in pripadnost pa bistvenega pomena za uspešen razvoj in 

rast organizacije. Družini prijazna politika in vpeljava CDPP za lažje usklajevanje zasebnega 

in poklicnega življenja tako organizacijam prinaša številne pozitivne učinke, ki niso samo 

kratkoročni, temveč tudi dolgoročni. Organizacija z vpeljavo CDPP daje zaposlenim jasno 

sporočilo, da so ti zanjo pomembni ter da ji ni vseeno za njihovo počutje. Kranjc Kušlan 

(2015, 8-9) pa ugotavlja, da vodstva organizacij še vedno ne vidijo dovolj jasno tesne 

povezave med sodelovanjem z zaposlenimi in dolgoročno poslovno uspešnostjo. Pomembno 

je, da usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ni le samostojen preblisk kadrovske 

službe in dobra volja vodstva, ampak mora biti celostno vključeno v strategijo upravljanja 

organizacije, podprto z organizacijskimi rešitvami, ki bodo takšne strategije v praksi tudi 

udejanjile. Kot pravi Smole (2015, 64), je v interesu organizacije, da posameznikom omogoči 

lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, saj v zameno dobijo predane, 

zadovoljne in učinkovite zaposlene, za katere je manj verjetnosti, da bodo organizacijo 

zapustili. Stropnik (2007, 147) pa pravi, da gre v splošnem pri vpeljavi družini prijazne 

politike za rešitev, ki organizaciji prinaša boljše poslovne rezultate, za zaposlene pa to pomeni 

lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti. V splošnem velja, da v kolikor 

organizacije izvajajo ukrepe, s katerimi zadovoljijo potrebe in želje zaposlenih, lahko 

pričakujejo pozitivne učinke, ki prinašajo obojestransko korist. 

V Sloveniji so bili leta 2007 podeljeni prvi CDPP kot inštrument za izboljšanje družini 

prijaznega zaposlovanja in lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ekvilib 

Inštitut (2016a), kot nosilec postopka certificiranja, navaja, da gre pri pridobitvi CDPP za 

svetovalni in revizorski postopek, prilagodljiv za različno velike organizacije in panoge. V 

Sloveniji so do leta 2015 podelili CDPP že več kot 240 slovenskim organizacijam. Fužir 

(2015) meni, da je CDPP družbeno odgovoren princip upravljanja, ki zagotavlja pozitivne 

učinke usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Organizacije iz kataloga ukrepov, 

razdeljenih na osem področij, izberejo tiste, za katere menijo, da bi lahko izboljšali 

upravljanje delovnih procesov in kakovost delovnega okolja. Po določenih pravilih vpeljejo v 

svoje delovanje družini prijazne ukrepe, ki so prilagojeni njihovim značilnostim in potrebam 

zaposlenih.  

Učinki CDPP se kažejo na ravni vodstva, zaposlenih in organizacije. Ekvilib Inštitut (2016b) 

kot pričakovane učinke navaja zmanjšanje bolniških odsotnosti, fluktuacije, števila nesreč pri 

delu, stresa, mobinga, izgorelosti in izboljšanja pri zaposlovanju, organizaciji dela, 

sodelovanju med zaposlenimi, pripadnosti in produktivnosti zaposlenih. Pirc, Krušnik 

Špiganovič in Meško (2014, 737) kot prednosti navajajo tudi nižje stroške zaradi manjšega 

pretoka delovne sile, s tem pa nižje stroške pri zaposlovanju in uvajanju novih delavcev. Z 

uvajanjem fleksibilnih oblik dela se zaposlenim omogoči tudi dovolj časa za počitek, kar 

zmanjšuje število nesreč na delovnem mestu, izgorelost in stres. Organizacija, ki torej uvaja 

družini prijazne pristope, je na trgu delovne sile bolj zanimiva, bolj privlačna, kar pa olajša 



 

3 

 

pridobivanje najboljših delavcev. Stropnik (2007, 149-150) pravi, da se z vpeljavo ukrepov 

CDPP poveča čustvena navezanost zaposlenih na organizacijo, njihova motiviranost za delo, 

prizadevnost, storilnost in koncentracija pri delu. Zmanjša pa se število stresnih situacij, 

bolniških odsotnosti in fluktuacija. Zaposleni so zato takšnim organizacijam bolj predani, bolj 

zadovoljni, delajo bolj učinkovito in kakovostno. Organizacije, ki so prijaznejše do svojih 

zaposlenih, imajo tako dobro podporo v javnosti in posledično več možnosti pri izbiri novih 

kadrov ter manjše izdatke za oglaševanje, zapolnjevanje delovnih mest in izobraževanje. Vse 

to pa se pozitivno odraža v poslovnih rezultatih, klimi organizacije, konkurenčnosti 

organizacije in zadovoljstvu njihovih strank. 

V nalogi želimo podrobno predstaviti problematiko usklajevanja poklicnega in družinskega 

življenja ter predstaviti CDPP, njegov namen, postopek pridobitve in učinke, ki jih izvajanje 

projekta CDPP prinaša skozi čas, predvsem z vidika organizacije kot tudi z vidika vpliva 

projekta na zaposlene. V raziskavi so nas zanimali predvsem pomembnost ročnosti izvajanja 

projekta in pa pričakovani pozitivni učinki, ki jih vpeljava CDPP prinaša. Dosedanje 

raziskave na temo CDPP so namreč bile v veliki meri narejene z vidika zaposlenih, njihovega 

videnja in zadovoljstva z vpeljavo ukrepov CDPP v organizacijo. Nas pa so zanimali 

pričakovani učinki z vidika (subjektivna mnenja) odgovornih za projekt CDPP, torej njihova 

ocena sprememb na določenih področjih po uvedbi CDPP, in sicer od leta vstopa v projekt 

CDPP pa do zaključka naše raziskave (4. 10. 2016). V letu 2010 je bila namreč narejena 

raziskava, v kateri so merili učinke na določenih področjih, v obdobju dveh let pred vpeljavo 

CDPP in dveh let po njej. Knaflič (2010) v tej raziskavi ugotavlja, da so organizacije z več 

vpeljanimi ukrepi produktivnejše, lažje pridobivajo najboljše in lažje zadržujejo trenutne 

kadre. Povečala se je tudi motivacija zaposlenih, izboljšal se je občutek pripadnosti in večja je 

identifikacija z organizacijo. Raziskava je bila narejena v 22 organizacijah, ki so leta 2007 kot 

prve pridobile CDPP.  

Organizacije se danes že dobro zavedajo pomembnosti človeškega kapitala in se zato 

ukvarjajo s problemom, kako svojim zaposlenim ustvariti prijetno delovno okolje, v katerega 

bodo radi prihajali in se radi vračali. Pri tem ima velik vpliv tudi njihovo zasebno oziroma 

družinsko življenje. V kolikor pripomorejo k uskladitvi poklicnega in družinskega življenja 

svojih zaposlenih, se lahko nadejajo tudi pozitivnih učinkov. Eden od inštrumentov za lažje 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih je tudi CDPP. Vendar pa vpeljava 

CDPP sama po sebi še ne pomeni pozitivnih učinkov, če nista vpeljava in izbor ukrepov 

skrbno načrtovana in prilagojena posamezni organizaciji in njihovim zaposlenim. Vsekakor 

gre za aktualno in pomembno tematiko tako za organizacije kot zaposlene. Poleg aktualnosti 

in pomembnosti nas je k tovrstni raziskavi spodbudilo tudi to, da je od raziskave, ki meri 

neposredne učinke, minilo precej let in da je v tem času k projektu CDPP pristopilo že dosti 

več organizacij. Zanimalo nas je torej, kako so ti pričakovani učinki vidni v daljšem 

časovnem obdobju in pri več organizacijah. 
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1.2 Namen in cilji naloge ter hipoteze 

Namen magistrske naloge je proučiti, kako vpeljava CDPP v organizacijo vpliva na različna 

področja njenega delovanja. 

Cilji magistrske naloge so: 

- proučiti slovensko in tujo strokovno literaturo s področja usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja, področja družbene odgovornosti in področja CDPP, 

- proučiti in povzeti ugotovitve predhodnih raziskav s področja usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja in področja CDPP, 

- z raziskavo ugotoviti, katerih ukrepov CDPP se organizacije najpogosteje poslužujejo; 

- z raziskavo ugotoviti, ali je dolžina izvajanja projekta CDPP povezana z učinki uvedbe 

ukrepov CDPP v organizacijo, 

- pridobiti mnenja o stanju na določenih področjih po uvedbi CDPP, 

- na osnovi teoretičnih ugotovitev in raziskave podati sklepne ugotovitve, predloge za 

nadaljnje raziskovanje in morebitne izboljšave. 

Glede na obravnavani problem, teoretična izhodišča, namen in cilje smo postavili naslednje 

hipoteze magistrske naloge:  

H1: Dolžina izvajanja projekta CDPP je negativno povezana z odsotnostjo z dela. 

H2: Dolžina izvajanja projekta CDPP je negativno povezana s fluktuacijo zaposlenih. 

H3: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s klimo v organizaciji. 

H4: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s produktivnostjo zaposlenih. 

H5: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s konkurenčnostjo organizacije. 

H6: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana z ugledom organizacije. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga temelji na teoretičnem in empiričnem delu. V teoretičnem delu magistrske 

naloge smo opravili pregled in analizo ter povzeli dostopno domačo in tujo strokovno in 

znanstveno literaturo, ki je služila kot vir za teoretično izhodišče. Proučili in prikazali smo 

ugotovitve domačih in tujih raziskav na obravnavanem področju. V teoretičnem delu smo za 

opisovanje in razlago pojmov uporabili metode deskripcije, kompilacije in komparacije. 

Kvantitativna raziskava je bila izvedena s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika 

(priloga 1), ki je bil posredovan odgovornim za projekt CDPP v posameznih organizacijah. V 
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raziskavo je bila vključena celotna populacija, 235 organizacij, ki imajo ali so imele 

pridobljen osnovni ali polni CDPP med leti 2007 in 2015.  

Za raziskavo smo uporabili kombiniran vprašalnik, sestavljen iz zaprtih in odprtih vprašanj. 

Uporabili smo petstopenjsko ocenjevalno lestvico. Vprašalnik je bil sestavljen iz več sklopov 

in izdelan po pregledu strokovne in znanstvene literature, predhodno izvedenih raziskav in 

vprašalnikov, ki so bili razviti za sorodne namene. Pred uporabo smo ga testirali na pilotnem 

vzorcu 10 enot. Pri tem smo preverili njegovo zanesljivost in veljavnost posameznega 

konstrukta. Pridobljene podatke smo obdelali s programom za statistično obdelovanje 

podatkov (IBM SPSS 22.0). Hipoteze smo preverili z uporabo korelacijske analize, kjer smo 

preverjali korelacijo med dolžino izvajanja projekta CDPP in posameznimi sklopi vprašanj, 

merjeni na 5-stopenjski Likertovi lestvici (odsotnost z dela, fluktuacija zaposlenih, 

organizacijska klima, produktivnost zaposlenih, konkurenčnost organizacije, ugled 

organizacije). Organizacijsko klimo smo merili z devetimi indikatorji, in sicer zadovoljstvo, 

pripadnost, počutje, sodelovanje med zaposlenimi, sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom, 

komunikacija med zaposlenimi, komunikacija med zaposlenimi in vodstvom, odnosi in 

zaupanje med zaposlenimi. Produktivnost zaposlenih smo merili s sedmimi indikatorji, in 

sicer učinkovitost, storilnost, zavzetost in prizadevnost za delo, predanost k delu, motiviranost 

za delo, preseganje zastavljenih ciljev, izpostavljenost stresu, izgorevanju in depresiji. 

Konkurenčnost smo merili s petimi indikatorji, in sicer kakovost izdelkov ali storitev, število 

novih izdelkov ali storitev, ustvarjalnost in inovativnost, reklamacije in tržni položaj. Ugled 

organizacije smo merili s petimi indikatorji: podoba organizacije, zaupanje v organizacijo, 

prepoznavnost, zadovoljstvo strank in podpora v javnosti. Veljavnost in zanesljivost 

posameznega sklopa smo predhodno preverili s pomočjo Cronbachovega alfa koeficienta 

zanesljivosti. Uporabili smo tudi faktorsko analizo in regresijo. 

Odgovore na odprta vprašanja smo analizirali s pomočjo najenostavnejše metode analize 

tekstovnih podatkov, in sicer s pomočjo analize vsebine podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 148). Podatke smo kategorizirali, tematizirali in kodirali ter jih analizirali na 

osnovi ključnih besed ter smiselno povzeli spoznanja, ki smo jih pridobili s to analizo (prav 

tam). V nadaljevanju smo, kjer je bilo to smiselno, kot orodje za analizo uporabili tematsko 

mrežo. Roblek (2009, 56) pravi, da tematska mreža želi raziskati in razložiti razumevanje 

teme in vsebine raziskave. S to analizo smo dejansko izbrskali teme iz različnih ravni 

besedila, predstavili posamezne kategorije, teme in dele besedila ter jih strukturno ponazorili 

in upodobili s sliko tematskega omrežja. Celoten proces smo razdelili v tri obsežne sklope: 

zmanjšanje ali razčlenitev besedila, odkrivanje pomena besedila in integracija odkritij. 

Značilnost vseh treh sklopov je, da že vključujejo interpretacijo. Prepisi odgovorov na odprta 

vprašanja so shranjeni pri avtorju in jih nalogi ne prilagamo, saj so bili opravljeni prek spletne 

strani, ki omogoča originalen prepis besedila brez nastanka dodatnih stroškov ter omogoča 

varstvo osebnih podatkov anketirancev. Podrobnejši pregled analize kvalitativnih podatkov je 

predstavljen v preglednicah v prilogi 4. 
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1.4 Predpostavke in omejitve naloge 

Magistrska naloga temelji na več predpostavkah. Prva predpostavka je, da je dolžina izvajanja 

projekta CDPP povezana z učinki uvedenih ukrepov v organizaciji skozi časovno obdobje od 

pridobitve in izvajanja ukrepov projekta CDPP v organizaciji. Druga predpostavka je, da 

subjektivno zaznavanje učinkov vpeljave CDPP dovolj dobro odraža resnične učinke vpeljave 

CDPP v organizaciji skozi proučevano obdobje. Tretja predpostavka je, da so odgovorni za 

projekt CDPP, ki so odgovarjali na vprašalnik, odgovarjali vestno in da njihova mnenja v kar 

največji meri odražajo realno stanje v organizaciji. 

Naloga vključuje tudi več omejitev. Prvi sklop omejitev predstavlja zavedanje, da lahko poleg 

certifikata na poslovanje in delovanje organizacije skozi proučevani čas vplivajo tudi 

posledice drugih dejavnikov, kot so splošna gospodarska kriza, spremembe na trgu, 

spremembe v panogi, socialne in politične spremembe, makroekonomski ukrepi, tehnološke 

spremembe, spremembe zaradi splošnega napredka idr., ki pa smo jih v nalogi zanemarili. 

Drugi sklop omejitev predstavlja izvedba raziskave izključno v slovenskih organizacijah s 

CDPP. Poleg tega so nekatere organizacije v projekt vključene kratek čas in učinki CDPP še 

niso vidni v celoti. Tretjo omejitev predstavlja raziskovanje samo določenih pričakovanih 

učinkov vpeljave CDPP in nefinančnih kazalnikov merjenja učinkov. Četrta omejitev se 

nanaša na sodelujoče v raziskavi. Zavedati se je potrebno, da so v raziskavi sodelovali vodje 

ali člani projektne skupine zadolžene za vpeljavo CDPP. Z vključitvijo drugih zaposlenih, ki 

imajo morebiti drugačen odnos do CDPP, bi lahko prišli do drugačnih rezultatov. Peto 

omejitev predstavlja omejenost objavljanja internega gradiva Ekvilib Inštituta, ki svojega 

kataloga ukrepov ne dovoli javno objavljati, tako da smo se v vprašalniku omejili le na 

področja družini prijaznih ukrepov. 
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2 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja z drugimi besedami pomeni iskanje 

ravnovesja med poklicnimi dejavnostmi in dejavnostmi, ki izhajajo iz zasebnega življenja. V 

kakšni meri je to ravnovesje čim bolj uravnoteženo, je odvisno od vsakega posameznika. 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je dinamičen proces, ki poteka na ravni 

posameznika, na katerega vplivajo tudi širši družbeno-politični dejavniki, ki izhajajo iz 

plačanega dela in družinskega življenja (Vladimirov 2004, 53). Uspešno delovanje na 

službenem in družinskem področju onemogočajo omejen čas, omejene zaloge energije ali 

nezmožnost primernega upravljanja vedenja, ki bi bilo učinkovito tako v službi kot tudi doma 

(Tement 2013, 66). V zadnjih desetletjih, ko so se delodajalci začeli zavedati tega problema, 

je pomen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja vedno bolj v ospredju. Zato poleg 

posameznika k reševanju problema lahko veliko pripomorejo tudi organizacije, ki z različnimi 

pristopi oziroma ukrepi zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje poklicnih in družinskih 

obveznosti. Černigoj Sadar in Vladimirov (2004, 260) menita, da je vzpostavljanje pravega 

ravnovesja med različnimi področji življenja pomembno tako za ljudi kot institucije in je 

pogoj za obnavljanje človeških virov, družin in skupnosti. 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je prav tako temeljno vprašanje pri EU 

zaposlovanju ter politikah za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Pomoč 

zaposlenim, da bi dosegli boljše ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem, pomaga 

povečati stopnjo udeležbe na trgu dela za vse delavce (zlasti za ženske), v skladu s cilji 

politike zaposlovanja v EU (Eurofond 2011, 11). 

Povečanje števila zaposlenih mater predstavlja na ekonomskem in socialnem področju eno 

največjih sprememb v zadnjem času. Te se poleg odgovornosti za družino soočajo tudi z 

odgovornostjo pri opravljanju plačanega dela. Z intenzivnejšim zaposlovanjem obeh staršev 

so se tako začele pojavljati tudi težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. 

Starši se tako srečujejo z najrazličnejšimi težavami, kot so varstvo in nega otrok in starejših 

družinskih članov, prilagajanje delovnega časa delovnemu času šol in vrtcev ter finančni in 

drugi izzivi (Pirc, Krušnik Špiganovič in Meško 2014, 734). Če k povečanju števila 

zaposlenih mater dodamo še povečanje števila enostarševskih družin, družin z »dvojnimi 

karierami«, manj širše družinske podpore in povečanje prisotnosti odvisnih starejših 

družinskih članov, je jasno, da je število zaposlenih, za katere je pomembno ustrezno 

usklajevanje dela in družine, vedno večje (Gošnjak 2012a, 41). 

Oblikovanje ravnovesja med delom in drugimi življenjskimi področji zahteva različne ukrepe 

in sodelovanje tako zaposlenih kot tudi organizacij, vrtcev, šol, sindikatov in države. V ta 

namen se izvajajo različne politike, vezane na starševski dopust, otroško varstvo, fleksibilnost 

delovnega časa, javne storitve, davčno politiko in politiko denarnih podpor (Kozjek in 

Tomaževič 2011, 1-2). 
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2.1 Pomen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja 

Zahteve delodajalcev se vse bolj stopnjujejo. Od zaposlenih zahtevajo daljši delovnik, večji 

obseg dela, prilagajanje različnim pogojem in vsebinam dela ter večjo delovno učinkovitost 

(Gošnjak 2012b, 31). To so tudi razlogi za nastajanje konfliktov v domačem okolju ter 

posledično povečanje stopnje ločitev in alternativnih oblik domačega življenja, zaradi česar se 

povečuje število ljudi, ki živijo sami (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela 2010, 124). 

Hribar (2012, 13) je mnenja, da delodajalci na eni strani od zaposlenih zahtevajo vedno več, 

na drugi strani pa tudi družina terja svoj čas in želi, da se ji bolj posvetijo. Tako pogosteje 

prihaja do situacij, ki so težko obvladljive, še posebej, če se poklicne in družinske obveznosti 

prekrivajo. Gošnjak (prav tam) meni, da takšni primeri, ko zaposleni niso več zmožni 

usklajevati svojih poklicnih in družinskih obveznosti, vodijo v vse večje osebne stiske, ki se 

kažejo v različnih zdravstvenih težavah. Slabo zdravstveno stanje zaposlenih pa vpliva na 

kakovost njihovega dela, stroške, učinkovitost in produktivnost organizacije (Kovačič 2013, 

39). Da bi se izognili takšnim in podobnim težavam, je potrebno usklajevanju poklicnega in 

družinskega življenja posvetiti več pozornosti. Organizacije se zavedajo, da od zaposlenih 

lahko pričakujejo več, le če so ti zadovoljni, razbremenjeni in se bodo dobro počutili na 

delovnem mestu (Gošnjak, prav tam). Zato iščejo načine, kako zaposlenim olajšati življenje 

na način, da bi lažje obvladovali poklicno in zasebno življenje. V ta namen vpeljujejo ukrepe, 

s katerimi bi razbremenili zaposlene in povečali njihovo zadovoljstvo. Takšna politika pa ne 

prinaša koristi samo zaposlenim, temveč dolgoročno tudi organizaciji (Gošnjak, prav tam).  

Eurofond (2010, 44) ugotavlja, da je na eni strani med zaposlenimi v EU 27 odstotkov 

(v nadaljevanju %) takšnih, ki ocenjujejo, da preživijo preveč časa na delu. Na drugi strani pa 

28 % takih, ki menijo, da preživijo premalo časa z družino. Raziskava (Eurofond 2010, 

prav tam) je pokazala tudi, da je 36 % takih, ki nimajo dovolj časa za druženje s prijatelji, in 

51 % takih, ki nimajo dovolj časa za svoje hobije in interesne dejavnosti. Z rezultati raziskave 

v tretji Evropski raziskavi o kakovosti življenja (EQLS) pa je bilo ugotovljeno, da je bilo v 

EU v povprečju 53 % zaposlenih, ki menijo, da pridejo iz službe preutrujeni, da bi opravljali 

še družinske obveznosti (Eurofond 2014, 36-37).  

Čeprav usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ni nova tema, pa ji organizacije še 

vedno posvečajo premalo pozornosti. Mnoge še vedno stremijo k stalnemu izboljšanju 

ekonomskih kazalcev in pozabljajo na ravnanje z zaposlenimi. Stropnik (2006, 70) pravi, da 

se tako tudi mladi in starši z majhnimi otroki spoprijemajo z različnimi težavami. Pravi (prav 

tam), da so razlogi, ki vplivajo na odločitev za rojstvo otroka: brezposelnost, negotovost in 

stabilnost zaposlitve, neustrezen delovni čas, neustrezen odnos delodajalcev do starševskih 

obveznosti, negativen odnos delodajalcev do potencialnega starševstva in neustrezen delovni 

čas vrtcev oziroma njegova neusklajenost z delovnim časom. Tudi Černigoj Sadar in Kanjuo 

Mrčela (2007, 39) v raziskavi ugotavljata, da morajo biti za odločitev za prvega ali 

naslednjega otroka izpolnjeni trije pogoji: redna zaposlitev, ugoden finančni položaj in 
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urejena stanovanjska situacija. Švab (2006, 75) pravi, da je za odločitev za starševstvo 

pomembno tudi, da so zagotovljeni dobri objektivni pogoji za usklajevanje dela in družine, 

sodelovanje obeh partnerjev v procesu usklajevanja in enakomernejša delitev dela med njima. 

Ule in Kuhar (2003, 118) pa pravita, da spreminjajoči se trg dela in negotovost glede službe 

vplivata na zaskrbljenost mladih glede usklajevanja obveznosti iz poklicnega in družinskega 

življenja tudi zaradi visokih standardov udobja in odgovornosti, ki si jih postavljajo sodobne 

generacije. Te otroke dojemajo kot veliko odgovornost in kot zelo zahteven projekt, zato 

odločitev za starševstvo tudi prelagajo. Menita (prav tam), da so predvsem višje izobraženi in 

karierno usmerjeni mladi izpostavljeni večjemu pritisku, zato jim primanjkuje časa in energije 

za stvari, ki niso povezane s plačanim delom. 

Po navajanju OECD (2008, 1) se je tako pomen usklajevanja poklicnega in družinskega 

življenja pokazal za pomembnega že pri načrtovanju družine. Pari se za ustvarjanje družine 

odločajo kasneje, načrtujejo manj otrok ali pa se odločajo, da otrok sploh ne bodo imeli. 

Zaradi nezmožnosti usklajevanja dela in družine so nekateri starši prisiljeni celo začasno ali 

stalno prenehati delati. Drugi pa ostanejo doma namenoma, ker se želijo popolnoma posvetiti 

otroku. V članku (OECD 2008, prav tam) navajajo, da so otroci staršev, ki ostajajo doma, bolj 

izpostavljeni tveganju revščine. Starši se tako zavedajo, da tako revščina kot pomanjkanje 

pozornosti škodita otrokovemu razvoju. OECD (prav tam) opozarja, da je to dober razlog za 

vsako vlado oziroma državo, da poskuša staršem s podporo raznim programom in projektom 

zagotoviti več možnosti za usklajevanje svojega poklicnega in družinskega življenja. 

V ospredje je vse bolj postavljena tudi enakost med spoloma, še posebej pri vzgoji in varstvu 

otrok, zato je vloga očetov vse pomembnejša. Za večjo enakopravnost na tem področju se 

oblikujejo razne politike, ki morajo biti čim bolj nevtralne in tudi ekonomsko stimulirane. To 

pa ne pomeni, da je večje udejstvovanje očetov v družinskem življenju s tovrstnimi 

spodbudami zagotovljeno. Velik vpliv pri tem imajo tudi družbene navade, pričakovanja in 

norme, ki so trdo ukoreninjene v mišljenju ljudi, kar vpliva tudi na izvajanje starševskih vlog 

(Rener idr. 2005, 65). Avtorji (prav tam) ugotavljajo tudi, da so spremembe na področju 

vključevanja očetov v skrb za otroke opazne, vendar so majhne in počasne. 

Humer idr. (2016, 5) pravijo, da moški preživijo več časa na delovnem mestu kot ženske, ki 

še vedno prevzemajo večji del skrbi za družino, kar se opaža tudi v večjem koriščenju 

starševskega dopusta in dopusta za nego bolnega otroka. Vladimirov (2004, 100) ugotavlja, da 

moški vstopajo v družinsko življenje preko skrbi za otroka, vendar večinoma prevzemajo 

prijetnejši del opravil oziroma dejavnosti (igra, izleti ipd.). Ugotavlja (prav tam) tudi, da so 

vse bolj dejavni pri gospodinjskih opravilih, a pogosto zato, ker so v to prisiljeni zaradi 

delovnih obveznosti njihovih partnerk. Žakelj in Švab (2009, 224) ugotavljata, da je 

usklajevanje dela in družine zahtevna naloga, ki jo prevzemajo večinoma ženske oziroma 

matere, medtem ko očetje redko prilagajajo poklicne obveznosti potrebam družine. Pogostejše 

vključevanje očetov v skrb za otroka pozitivno vpliva na socialni, emocionalni in kognitivni 

razvoj otrok, prinaša večji občutek sreče v partnerski odnos, tesnejšo povezanost z otrokom in 
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tudi pozitivno vpliva na psihološki razvoj moških (Ball in Moselle 2007; Pruett 2000, po 

Humer idr. 2016, 5). Rener idr. (2005, 65) poudarjajo, da je delovno okolje eden 

najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na aktivnejšo vključevanje očetov v skrb za otroke. 

Zato je toliko bolj pomembno, da se v organizacijah razvije kultura, ki je družini prijazna in ki 

upošteva družinsko življenje enako pomembno kot poklicno življenje. Hrženjak (2007, 31) 

pravi, da je proces vključevanja moških v delitev dela v družinskem življenju veliko 

počasnejši kot proces vključevanja žensk na trg dela.  

Ljudje danes bolj kot kdajkoli prej v zgodovini živijo dalj časa. Zato je vse več starejših, ki 

potrebujejo pomoč in podporo (ILO 2015, 5). Obseg potrebne pomoči za starejše se s 

staranjem povečuje. Povečuje pa se tudi obseg neformalnega oziroma neplačanega 

skrbstvenega dela, predvsem zaradi pomanjkanja zadostnega obsega ustreznega javnega 

varstva in storitev oskrbe za starejše (Kresal Šoltes in Kresal 2015, 547). Švab (2003, 1118) 

pravi, da je skrb za starejše domena socialne politike, čeprav je jasno, da velik del te skrbi za 

starejše prevzemajo družinski člani oziroma sorodniki. Hrženjak (2007, 25) je mnenja, da 

velik del tega dela opravljajo ženske kot razširitev domačega dela. ILO (2015, 5) po raziskavi 

MetLife navaja, da organizacije, ki ne podpirajo zaposlenih s skrbstvenimi obveznostmi do 

starejših družinskih članov, to veliko stane. To se kaže v zmanjšani produktivnosti, večji 

odsotnosti z dela, manjši pripadnosti zaposlenih in navsezadnje manjših prihodkih in dobičku.  

ILO (prav tam) navaja tudi, da je pomembno, da organizacije poleg fleksibilnosti delovnega 

časa ponujajo svojim zaposlenim tudi informacije o storitvah na področju skrbi za starejše, 

geriatrično oceno starejših, podporne skupine na delovnem mestu, pravno in administrativno 

pomoč in proste dneve za obiske pri zdravniku. Tomaževič in Kozjek (2012, 95, po Thevenon 

2008, 174) navajata, da je pri usklajevanju dela in družine torej potrebno imeti v mislih tudi 

staranje populacije, zato bodo v prihodnje politike morale biti oblikovane tako, da bodo 

podpore in ukrepi namenjeni poleg družinam z otroki tudi družinam, ki skrbijo za starejše 

družinske člane. Švab (2006, 71) meni, da starejša generacija nastopa tudi kot pomemben vir 

različnih oblik podpore mladim družinam, kar pripomore k usklajevanju dela in družine. V 

Sloveniji je poleg pomoči pri reševanju stanovanjskega problema zelo razširjena tudi pomoč 

starih staršev pri varstvu otrok. Ugotavlja (prav tam), da medgeneracijska razmerja niso 

omejena samo na odnose in prakse, v katerih so prejemniki pomoči tisti, ki ne morejo več 

živeti samostojno ali skrbeti zase, ampak tudi mladi.  

Ob današnjem hitrem tempu življenja zelo težko potegnemo mejo med časom, ki ga 

prebijemo na delovnem mestu in ko smo z mislimi pri naših delovnih obveznostih, in ostalimi 

področji življenja. Z mislimi smo na delovnem mestu tudi izven delovnega časa, zato hote ali 

nehote o delu razmišljamo po cele dneve. Poklicno življenje se torej nenehno prepleta z 

družinskim in osebnim življenjem. Svoje življenje si vsak predstavlja kot kolo (kolo 

ravnovesja). Vsak si želi živeti v ravnovesju s sabo, službo, družino in z drugimi 

obveznostmi, ki jih ima. Če smo s posameznimi elementi življenja v sozvočju oziroma 
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harmoniji, potem to pomeni, da smo našli svoj notranji mir. Tega nenehno iščemo tudi na 

področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (Merkač Skok in Ivanuša Bezjak 

2009, 145-153). 

2.2 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na treh ravneh 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja predstavlja velik izziv za zaposlene in 

njihove družine. Vloga zaposlenih pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja je ta, 

da izrazijo svoje želje in potrebe. Mnogi si tega še vedno ne upajo, ker se bojijo, da bo to 

negativno vplivalo na njihovo zaposlitev, odnose med sodelavci in napredovanje. V kolikor 

želja in potreb ne izrazijo, tudi ne morejo pričakovati podpore s strani organizacije kot tudi 

države (Kozjek in Tomaževič 2011, 5). Upravljanje ravnovesja med delom in družino je 

odgovornost vsakega posameznika, vendar vseh načrtov ta tudi ne more uresničiti sam. Za 

večino je potrebno sodelovanje z drugimi ljudmi in institucijami (Černigoj Sadar in 

Vladimirov 2004, 260). 

Uspešnost usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je odvisna od prepletanja 

dejavnikov na treh ravneh, in sicer individualni, organizacijski in nacionalni. Za doseganje 

učinkov so potrebne aktivnosti na vseh treh ravneh (Kanjuo Mrčela 2007, 22). 

2.2.1 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na ravni posameznika 

Pirc, Krušnik Špiganovič in Meško (2014, 735) trdijo, da so posamezniki tisti, ki lahko kaj 

naredijo za spremembo svojega življenja. Od zaposlenih je tako odvisno, ali se resnično 

poslužujejo ukrepov, ki jih organizacije vpeljujejo za lažje usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja. Menijo (prav tam), da bi moralo biti vsakemu posamezniku zelo 

pomembno, da se usklajevanju posveti, ker ima navsezadnje zaradi tega tudi kakovostnejše 

življenje. 

Černigoj Sadar in Vladimirov (2004, 260) pravita, da je usklajevanje poklicnih in družinskih 

obveznosti dinamičen proces, ki ga moramo vedno znova vzpostavljati. Osebni pomen 

posameznih področij življenja se spreminja s spreminjanjem življenjske situacije. To pomeni, 

da je vzpostavljanje ravnovesja možno le s smiselnim preusmerjanjem časa in energije med 

različnimi življenjskimi prostori. Pravita tudi (prav tam), da je uspešnost prehajanja in 

povezovanja enega področja z drugim odvisno od posameznikovega zaupanja vase, 

sposobnosti in interesa za učenje novega, sposobnosti oblikovanja življenjskih ciljev, 

uresničevanja karierne poti, dostopa do informacij in številnih drugih veščin, kot so 

komunikacijske veščine in upravljanje s časom. 
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2.2.2 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na ravni organizacije 

Iskanje izjemnih posameznikov, ki naj bi organizacije rešili skrbi za prihodnost, se je 

spremenilo v pravo hladno vojno znanja (Brečko 2006, 22). Med organizacijami je vse večja 

konkurenca pri pridobivanju ključnih kadrov, zato so prisiljene iskati ustvarjalne načine, s 

katerimi bi pritegnili in zadržali zaposlene (ILO 2015, 1). Glavno orodje razvoja organizacije 

in njenega napredka je uvajanje sprememb, kjer gre za načrtovano in dolgoročno strategijo, s 

katero želi organizacija povečati svojo učinkovitost (Laimiš 2015, 13). Ena izmed strategij je 

tudi uvajanje ukrepov za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti. Na ta način 

organizacije zaposlenim omogočajo, da opravljajo svoje delovne obveznosti skupaj z 

družinskimi. Takšno delovanje organizacij pozitivno in pomembno vpliva ne samo na 

zaposlene, ampak tudi na širšo družbo. 

Kanjuo Mrčela (2007, 23) navaja organizacijske ukrepe, ki so bili predlagani na osnovi 

raziskav o vplivu starševstva na zaposlitvene možnosti. Med temi so: 

- oblikovanje organizacijskih praks, usmerjenih v reševanje specifičnih problemov 

posameznikov, 

- informiranje in izobraževanje managementa in zaposlenih o problemih v zvezi z 

usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja, 

- ustvarjanje organizacijske kulture, ki zaposlenim omogoča uresničevanje formalno 

obstoječih pravic in ugodnosti, 

- omogočanje vsem zaposlenim, da koristijo družini prijazne programe, 

- spreminjanje stališč in spodbujanje pozitivnih sprememb. 

Kanjuo Mrčela (prav tam) pravi, da bi tovrstni ukrepi, ki bi presegali zakonska določila, 

pomenili dejavnejšo vlogo pri ozaveščanju staršev o možnostih, ki jih daje zakonodaja. 

Pomembno vlogo bi ukrepi imeli tudi pri spreminjanju organizacijske kulture in delovnega 

procesa tako, da bi ustrezali zaposlenim z družinskimi obveznostmi, kar bi olajšalo 

usklajevanje plačanega dela in družine. Gačanovič (2012, 63) pa pravi, da se vse več 

organizacij posveča usklajevanju poklicnega in družinskega življenje zaposlenih, ker le tako 

lahko dohajajo napredek. Meni (prav tam), da organizacije, mimo predpisanih standardov, 

iščejo čim boljše rešitve, ki bi zaposlenim olajšale življenje.  

Černigoj Sadar in Vladimirov (2004, 260) prav tako menita, da organizacija z uvajanjem 

organizacijskih politik in praks, ki omogočajo usklajevanje poklicnih in družinskih 

obveznosti, lahko neposredno ali posredno pripomorejo k doseganju svojih ciljev. Ob tem je 

seveda pomembno, da pri strategiji usklajevanja, ki vključuje procese, s katerimi želijo doseči 

strateške cilje, upoštevajo želje in potrebe zaposlenih. Tudi Smole (2015, 63) pravi, da mora 

biti interes organizacije, da svojim zaposlenim omogočajo usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja ter tako zagotovijo njihovo zadovoljstvo, učinkovitost in zvestobo. 
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Za uspešnost organizacije na področju usklajevanja dela in zasebnega življenja ni dovolj samo 

uvajanje organizacijskih ukrepov. Ključnega pomena je tudi podpora vodstva in ustrezna 

organizacijska klima. V nasprotnem primeru lahko pride do neuspeha formalno zastavljenih 

programov (Smole 2015, 69). 

2.2.3 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na ravni države 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja omogočajo, poleg programov in pobud na 

ravni organizacije, tudi politike na nacionalni ravni (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 

134). Državni ukrepi se izvajajo v obliki sprejemanja zakonov za zagotavljanje enakosti med 

spoloma, primernih delovnih pogojev zaposlenih staršev, varstva in zdravja pri delu ter 

starševskega varstva in družinskih prejemkov. Weber (2015, 21) pravi, da je država tista, ki v 

veliki meri s svojimi nacionalnimi zakoni in z institucionalnimi okvirji pripomore k 

uspešnejšemu usklajevanju dela in ostalih področij življenja zaposlenih. Država mora 

podpirati ukrepe, ki zaposlenim lajšajo usklajevanje dela in družine, ter jim zagotavljati 

temeljne pogoje in pravice. 

Kozjek (2010, 1143) ugotavlja, da so države zaradi zavedanja pomena usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja razvile različne modele. V ospredje je postavljena enakost 

med spoloma pri vzgoji in varstvu otrok ter starejših. Ugotavlja (prav tam), da ima mnogo 

držav tako zakonsko urejene pravice in dolžnosti otroškega varstva, da zagotavljajo koriščenje 

dopustov obeh staršev, izboljšujejo raven plačanega dopusta, spodbujajo fleksibilni sistem 

dela, delovnega časa ter dopustov, uvajajo davčne olajšave in spodbujajo javne mehanizme za 

dvig stopenj rodnosti. 

Švedska tako na primer spodbuja popolno enakopravnost spolov na poslovnem in družinskem 

področju. Politika temelji na tako imenovanem »dual earner« modelu, kjer sta oba starša 

polno zaposlena, država pa ne daje velikih državnih finančnih pomoči, temveč skuša 

pomagati z drugimi ukrepi, ki bi zaposlenim olajšali usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja. Na Nizozemskem imajo sprejet model, kjer je eden od staršev zaposlen za polni 

delovni čas, drugi pa za krajšega. Ključni elementi danske politike, ki podpira družine, pa je 

fleksibilen delovni čas, univerzalna pokritost otroškega varstva in obsežne pravice glede 

dopustov, kar vodi v visoko raven enakosti med spoloma pri zaposlovanju (Kozjek 

2010, 1143). 

V Sloveniji je področje usklajevanja med delom in družino urejeno z naslednjo zakonodajo 

(Weber 2010, 21):  

- Ustava Republike Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 

68/06, 47/13); 

- Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS, št. 40/93); 
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- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 

(ReNPEMŽM15-20, Uradni list RS, št. 84/15);  

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 

52/16);  

- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM, Uradni list RS, št. 59/02, 61/07, 

33/16); 

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1A, Uradni list RS, 26/14, 

90/15). 

Pomembna so torej tako zakonska določila, ki določajo enake pravice za oba starša oziroma 

spodbujajo odpravljanje diskriminacije, kot tudi mehanizmi, ki omogočajo usklajevanje 

družinskih in poklicnih obveznosti. Mehanizmi morajo biti vzpostavljeni na ravni organizacije 

ter na ravni javnih servisnih storitev. Med njimi mora obstajati prilagodljivost, predvsem v 

smislu delovnega časa institucij, ki nudijo storitve na področju družinskega dela (Weber 2015, 

21). Meglič (2015, 21) opozarja, da se mora država na področju usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja dovolj angažirati in pravic zaposlenih glede usklajevanja poklicnega in 

družinskega ne sme prepustiti zgolj delodajalcem. Tudi Kresal (2011a, 33) poudarja, da mora 

delovna in socialna zakonodaja ter praksa delodajalcev upoštevati pomen družinskih 

obveznosti in zaposlenim olajšati usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 

2.3 Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 

Težave usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti se kažejo pri delitvi in porabi časa, 

upoštevanju zasebnih potreb na delovnem mestu ter pri vsakodnevnem usklajevanju potreb 

poklicnega in družinskega življenja zaposlenih (Urad za enake možnosti 2016). 

Usklajevanje obveznosti je na prvem mestu, odvisno od tega, kako nujne in pomembne so te 

obveznosti. Pomembno je pametno postavljanje prioritet in da te vedno znova spreminjamo. 

V kolikor je ena obveznost za nas vedno na prvem mestu, bo najverjetneje za drugo 

zmanjkalo časa in energije. Imeli bomo občutek, da nismo zadostili vsem pričakovanjem, zato 

bomo usklajevanje še naprej zaznavali kot stresno (Skupina IRI 2016). 

Meglič (2015, 47) pravi, da se zaposleni na delovnem mestu spopadajo z različnimi težavami, 

ki niso zgolj odraz posameznikov, temveč tudi povečanih zahtev na trgu in širših družbenih 

sprememb. Tudi težavno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja prinaša poleg 

ostalih pritiskov na delovnem mestu dodatna tveganja za stres, izgorelost in bolniško 

odsotnost. Avtor (prav tam) pravi tudi, da se težave pri usklajevanju poklicnega in 

družinskega življenja kažejo kot stiske, ki jih zaposleni doživljajo takrat, ko imajo občutek, da 

ne morejo zadovoljivo izpolniti poklicnih in družinskih zahtev. Po mnenju avtorja (prav tam) 

ti konflikti izhajajo iz časovnega pritiska, zmanjšane sposobnosti delovanja in iz zahtev enega 

področja, ki so nezdružljive z zahtevami drugega področja. Šebenik (2014, 12) navaja, da so 
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zaposleni, ki doživljajo konflikte med delom in družino, bolj nagnjeni k prenehanju delovnega 

razmerja in večji odsotnosti z dela ter stalni izčrpanosti. 

Po mnenju Skupine IRI (2016) je vir težav pri usklajevanju poklicnega in družinskega 

življenja razkorak v pričakovanjih. Pričakovanja se v enem in drugem okolju lahko 

razlikujejo. V službi denimo ni posebno zaželeno, če preveč odkrito pokažemo čustva, v 

družinskem krogu pa lahko to pomeni bistveno sestavino družinskih odnosov. Avtor 

(prav tam) dodaja, da če nam ne uspe dovolj hitro preklopiti med delom in družino, bomo 

najverjetneje zaznali, da je naše vedenje v enem in drugem okolju nezdružljivo. Avtor 

(prav tam) pravi, da so težave pri usklajevanju povezane tudi z našimi visokimi pričakovanji. 

Včasih si naložimo preveč dela in obveznosti, ki jih težko obvladamo. Dejstvo je, da vseh 

stvari ne moremo opravljati enako dobro in to nam ne sme povzročati občutkov krivde. 

Visoka pričakovanja lahko tako zamenjamo z realnejšimi in z bolj uresničljivimi. Zelo malo 

verjetno je, da bomo poklicne in družinske obveznosti opravljali enako uspešno, in to dlje 

časa. Avtor (prav tam) je mnenja, da če nam zgolj na družinskem področju uspe opraviti vse 

obveznosti, in to zelo uspešno, smo že na tej točki dosegli nekaj, česar ne zmore vsak. 

Pomembno pa je, da se vsak dan vedno znova organiziramo, večkrat tudi načrte opustimo in 

se sprijaznimo, da vsega pač nismo naredili. 

Skupina IRI (2016) meni, da do težav pri usklajevanju dela in družine vodi tudi časovna 

nezdružljivost delovnega urnika in obveznosti, ki jih imamo v zasebnem življenju. Čas, ki 

smo ga namenili eni dejavnosti, ne moremo porabiti za drugo, čeprav bi to morda morali, zato 

to doživljamo kot stresno izkušnjo. Energije nam hitreje zmanjkuje, s tem pa se zmanjša 

zbranost in učinkovitost izpolnjevanja obveznosti. 

Hartman (2015a, 10) je mnenja, da je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja vedno 

težje, ker tehnologija briše nekoč ostro postavljene meje med delom in domom. Tehnologija 

nam danes omogoča, da smo lahko z organizacijo povezani in dosegljivi vsepovsod in ob 

vsakem času. Eurofond (2015, 5-6) v šesti evropski raziskavi o delovnih razmerah ugotavlja, 

da je 45 % zaposlenih navedlo, da so v zadnjem letu delali in opravili delovne obveznosti v 

svojem prostem času, 3 % jih je to počelo vsak dan, 7 % nekajkrat tedensko, 14 % zaposlenih 

pa je navedlo, da so v prostem času vedno ali večinoma časa zaskrbljeni glede dela. 

Hartman (2015a, 10) meni, da je prehod med službenim in zasebnim življenjem vedno bolj 

zamegljen. Meni (prav tam), da je pomembno, da lahko in smemo potegniti mejo, do kam v 

zasebnem življenju bo služba imela vpliv. 

2.4 Neusklajenost poklicnega in družinskega življenja 

Neusklajenost poklicnega in družinskega življenja se vse pogosteje odraža v akutnih in 

kroničnih boleznih ter izgorelosti, ki so običajno psihosomatske narave (Tomaževič in Kozjek 
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2012, 93). Stres in izgorelost postajata poglavitni poklicni bolezni sodobnega časa, ki najbolj 

ogrožata delovna mesta (Ščuka 2011, 31). 

Stres pri delu ima lahko posledice za posameznika kot tudi za organizacijo. Boštjančič 

(2011, 23) navaja, da je stres posledica zaznavanja, ocenjevanja zahtev in pritiskov iz okolja 

na eni strani in na drugi strani naših sposobnosti in zmožnosti za izpolnitev teh zahtev. 

Reakcije posameznikov na stresne okoliščine se razlikujejo in se kažejo na različnih 

področjih: na čustvenem, fizičnem, kognitivnem, motivacijskem in vedenjskem (Boštjančič 

2012, 13). Cergol Lipnik (2010, 202) navaja, da v družbi vlada prepričanje, da je stres težava 

posameznikov in da je stvar slednjih, da ga odpravijo. Vendar temu ni tako, saj je ta dejavnik 

odvisen predvsem od organizacije, v kateri so zaposleni. Meni (prav tam), da so organizacije 

delno odgovorne za zdravje zaposlenih in njihov uspeh. Opozarja (prav tam), da stres ni 

bolezensko stanje, temveč negativno vpliva na zdravje zaposlenih, povzroča številne bolezni, 

delovne nesreče, zmanjšuje učinkovitost in vpliva na odpuščanje neproduktivnih delavcev. 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju EU-OSHA) je v 

31 evropskih državah med zaposlenimi, starejšimi od 18 let, opravila raziskavo, ki je 

obravnavala tudi z delom povezan stres. Rezultati raziskave (EU-OSHA 2013) so pokazali, da 

je med vsemi državami v povprečju 51 % vprašanih odgovorilo, da so primeri stresa v zvezi z 

delom zelo ali dokaj pogosti, v 45 % pa dokaj ali zelo redki. Ugotavljajo (prav tam), da je 

Slovenija pri pojavljanju stresa v zvezi z delom nad evropskim povprečjem in je v samem 

vrhu, saj so primeri stresa zelo ali dokaj pogosti pri 72 % zaposlenih, v 25 % dokaj ali zelo 

redki, le 2 % zaposlenih pa ne zaznava primerov stresa v zvezi z delom. Pričakovati je, da se 

bo število zaposlenih, ki se soočajo s stresom pri delu in v zvezi z njim, tudi v prihodnje 

povečevalo, saj nenehne spremembe terjajo od zaposlenih stalno prilagajanje, delovne zahteve 

pa so hkrati vedno večje. 

Ščuka (2011, 30) meni, da je vse pogostejši pojav tudi izgorelost, katere vzrok je neustrezen 

ali pomanjkljiv način medsebojnega sporazumevanja, značilen za odtujeni način življenja. 

Ilc (2010, 734) pa pravi, da je izgorelost posledica dolgotrajne izpostavljenosti delovnemu 

stresu in previsokih zahtev okolja. Predstavlja zadnjo fazo neuspešnega reševanja stresnih 

situacij in lahko povzroči resne motnje pri opravljanju delovnih obveznosti. Ščuka (2011, 30) 

dodaja, da izgorelost povzroči motnje v telesnem, duševnem in duhovnem delovanju. Meni 

(prav tam), da pri izgorelosti ne gre za utrujenost ali izčrpanost, ampak za izgubo navdušenja 

in volje do dela. Zaposleni se začnejo tako izogibati delovnim obveznostim, postanejo 

površni, so pogosteje odsotni z dela, se pogosto prepirajo s sodelavci, so manj učinkoviti, 

kažejo odpor do službe, sodelavcev in nadrejenih, imajo pogostejše probleme in prepire v 

domačem okolju ter težijo k spremembi delovnega mesta. 

Stres in izgorelost sta poglavitni poklicni bolezni sodobnega časa in sta vzrok za številne 

druge bolezni in delovne nesreče, zaradi katerih posledično zaposleni izostajajo z dela. Po 

statističnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v letu 2015 v 
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Sloveniji zaradi zdravstvenega absentizma izgubljenih približno 11,9 milijona delovnih dni 

oziroma 14,5 delovnih dni na delovno aktivnega prebivalca (Nacionalni inštitut za javno 

zdravje b. l.).  

Tomaževič in Kozjek (2012, 93) menita, da morajo posamezniki, organizacije in država 

nenehno iskati rešitve za iskanje ravnovesja pri posameznikih in družbi kot celoti, če se želijo 

izogniti negativnim posledicam stresa in izgorelosti zaradi neusklajenosti poklicnega in 

družinskega življenja (izostajanje z dela, fluktuacija, manjša pripadnost organizaciji, 

neučinkovita izraba delovnega časa idr.). Z ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja organizacije pripomorejo k učinkovitejšemu in bolj sistematičnemu 

pristopu pri uvajanju varnosti in zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. S tem posledično 

pripomorejo tudi k preprečevanju stresa na delovnem mestu. Dodič Fikfak in Urdih Lazar 

(2011, 20) dodajata, da zaposleni, ki svoje delo opravljajo v boljšem delovnem okolju, so bolj 

zdravi in motivirani, s tem se zmanjšujejo stroški, povezani z odsotnostjo, v organizaciji je 

več inovacij, kakovost izdelkov in storitev je večja in večja je tudi produktivnost. 
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3 DRUŽINI PRIJAZNA POLITIKA KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 

Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor (2010, 28) pravijo, da z uvajanjem družini prijazne 

politike organizacije naenkrat pomembno vplivajo na dve skupini deležnikov, na zaposlene in 

njihove družine. V tem kontekstu lahko to razumemo ne samo kot del strateškega upravljanja 

s človeškimi viri, temveč tudi kot del družbene odgovornosti podjetja. 

3.1 Opredelitev in pomen družbene odgovornosti 

Družbena odgovornost iz leta v leto postaja bolj aktualna tema in tega se vse bolj zavedajo 

tako država kot tudi organizacije in posamezniki. Med družbeno odgovorno ravnanje 

organizacij smo v preteklosti uvrščali zgolj občasne dobrodelne finančne prispevke. Danes pa 

družbeno odgovornost razumemo kot vključevanje načel trajnostnega razvoja v vse ključne 

funkcije in procese v organizaciji (Černigoj Sadar in Žaucer Šefman 2007, 95). V Zeleni 

knjigi Evropske unije (Commission of the European Communities 2001, 6) je zapisana ena 

najpogostejših definicij družbene odgovornosti, kjer je ta opredeljena kot koncept, kjer 

organizacije prostovoljno, in ne zgolj na osnovi predpisov, v svoje delovanje vključujejo 

družbene in okoljske dejavnike. WBCSD (1999, 3) pa opredeljuje družbeno odgovornost kot 

trajno zavezo organizacije, da se bo vedla etično in prispevala h gospodarskemu razvoju, 

hkrati pa bo izboljševala kakovost življenja svojih zaposlenih in njihovih družin ter lokalne 

skupnosti in družbe na splošno. Bertoncelj idr. (2011, 99) so strnili definicije različnih 

avtorjev in zaključili, da koncept družbene odgovornosti predstavlja trajnostno usmerjeno 

delovanje organizacije. Zanj je značilno, da prispeva k izboljšanju blaginje družbe kot celote z 

upoštevanjem lastnih interesov in interesov vseh deležnikov, skupaj z doseganjem dobička, 

ter doslednim upoštevanjem etičnih in moralnih načel. 

Razlogi, zaradi katerih se organizacije odločajo biti bolj družbeno odgovorne, so: večji ugled, 

konkurenčna prednost, zmanjšanje stroškov, trendi, zaveza vodstva, povpraševanje kupcev, 

rast, zahteve delničarjev in dostop do kapitala (Visser 2007, 128). Avtor (2007, 129, prav tam) 

na osnovi raziskave navaja tudi koristi, ki jih imajo organizacije pri izpolnjevanju svoje 

družbene odgovornosti. Odzivi organizacij, v zaporedju po pomembnosti, so bili: boljša javna 

podoba, večja zvestoba kupcev, bolj zadovoljni in produktivni zaposleni, manj pravnih težav, 

dolgoročna sposobnost preživetja na trgu, močnejša in bolj zdrava skupnost, višji prihodki, 

nižji stroški kapitala in lažji dostop do tujih trgov. 

V kakšni meri so organizacije družbeno odgovorne oziroma v kakšni meri se odzovejo na 

družbene potrebe in pritiske, je odvisno od njih samih. Hitt, Black in Porter (2009, 54-55) 

opredeljujejo štiri različne stopnje odzivov na družbeno odgovornost: 

- obrambni: organizacije, ki pogosto delujejo na robu zakona in iščejo zakonske vrzeli pri 

opravljanju svojih dejavnosti, 
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- prilagoditveni: organizacije, ki delujejo po črki zakona, sprejemajo zahteve le, če jih v to 

prisili zakon, 

- reaktivni: organizacije naredijo spremembe, ko je pritisk udeležencev tako velik, da bi 

lahko imel negativne ekonomske učinke, 

- proaktivni: organizacije, ki ne spoštujejo samo zakonov, ampak tudi ukrepajo, da do 

določenih nevarnosti ne bi prišlo, čeprav se jih udeleženci morda sploh še ne zavedajo.  

Z obravnavo svoje družbene odgovornosti lahko organizacije gradijo dolgoročno zaupanje 

zaposlenih, potrošnikov in državljanov. To pomaga ustvariti okolje, ki je spodbudno za razvoj 

inovacij in rast (Hrast 2012, 9). Avtor (prav tam) pravi, da je strateški pristop k družbeni 

odgovornosti vedno bolj pomemben za konkurenčno prednost organizacije, saj organizacijam 

prinese številne koristi, kot so upravljanje s tveganji, dostop do kapitala, manjše stroške, 

razmerja z odjemalci, zmožnost inoviranja in upravljanja človeških virov. Avtor (prav tam) 

dodaja, da družbena odgovornost zahteva sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki. 

Stropnik (2010, 13-14) pa pravi, da morajo odgovorne organizacije biti sposobne uravnotežiti 

notranje in zunanje dejavnike družbene odgovornosti in vključevati tako notranje (zaposleni) 

kot zunanje (kupci, dobavitelji, lokalna skupnost) deležnike v ustrezne politike in aktivnosti. 

Zunanji dejavniki po avtorjevem mnenju (prav tam) vključujejo skrb za lokalno skupnost, 

poslovne partnerje, kupce, dobavitelje, globalno okolje in spoštovanje človekovih pravic. 

Notranje družbeno odgovorne prakse pa vključujejo predvsem zaposlene in vprašanja, ki se 

nanašajo na investiranje v človeški kapital, varnost in zdravje ter obvladovanje sprememb 

(Commission of the European Communities 2001, 7). Rozman in Kovač (2012, 86) družbeno 

odgovornost razumeta kot odgovorno ravnanje organizacije do vseh udeležencev v 

organizaciji in njenem delovanju zainteresiranih strani, vključno z naravnim okoljem, v 

katerem delujejo. 

Golob in Podnar (2006, 1-2) pravita, da je ključna komponenta družbene odgovornosti 

organizacije kakovost odnosov med zaposlenimi in managementom znotraj podjetja. Podjetje 

je navzven odgovorno le, če je najprej odgovorno navznoter. Nasprotujoče bi bilo, če bi 

podjetje navzven ravnalo družbeno odgovorno, navznoter pa ne bi spoštovalo zakonskih 

določil in pravic zaposlenih. Avtorja (prav tam) navajata, da so prav zaradi tega za zaposlene 

in njihove predstavnike v evropskem kontekstu družbene odgovornosti pomembna štiri 

področja. To so razvoj vloge, ki jo imajo predstavniki zaposlenih v organizaciji, vprašanja, 

povezana z zaposlovanjem, socialne pravice, enakost ter delovni pogoji. 

Za organizacije danes predstavlja velik izziv, kako pritegniti in zadržati ključne kadre. V tem 

kontekstu so ključni ukrepi, ki vključujejo vseživljenjsko učenje in izobraževanje zaposlenih, 

boljši pretok informacij v organizaciji, boljše ravnovesje med delom, družino in prostim 

časom, enako plačilo za oba spola, možnost napredovanja za ženske, delitev dobička, skrb za 

zaposljivost in skrb za varnost zaposlitve (Commission of the European Communities 

2001, 8). Joshi, Tiwari in Joshi (2007, 7) so mnenja, da je za obstoj organizacije 
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najpomembnejši kriterij vlaganje v zaposlene kot sredstvo. Ker je cilj organizacije, da pridobi 

in zadrži kakovostne kadre, avtorji (prav tam) družbeno odgovornost vidijo kot ključno orodje 

za doseganje tega cilja. 

Černigoj Sadar in Žaucer Šefman (2007, 97) menita, da zaradi vedno večjega zavedanja, da so 

zaposleni največji kapital organizacije in da imajo odločitve delodajalcev posledice tudi na 

drugih področjih življenja zaposlenih, je skrb za zaposlene na področju družbene 

odgovornosti eno najpomembnejših področij. Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor (2010, 40) 

dodajajo, da delodajalci prepoznavajo, da je od zaposlenih odvisen uspeh podjetja, zato do 

njih in njihovih družin izkazujejo vse večjo družbeno odgovornost. To pa niso samo interno 

komuniciranje, stalno izpopolnjevanje, izobraževanje in zagotavljanje ugodnih splošnih 

pogojev dela, temveč tudi zagotavljanje enakih možnosti in omogočanje lažjega usklajevanja 

poklicnih in družinskih obveznosti (Ivanuša Bezjak 2014a, 22). 

Vrednote organizacije in njenih zaposlenih predstavljajo temelje, ki v veliki meri določajo 

delovanje organizacije. Danes je postalo zelo pomembno, da organizacije v svoj vrednostni 

sistem vključijo družbeno odgovornost kot eno izmed bistvenih vrednot. Da bi to lahko 

dosegli, je potrebno dvigniti zavest vsakega posameznika v organizaciji, predvsem pa 

vodilnih kadrov, ki imajo vpliv na strateške odločitve podjetja (Meško in Meško Štok 2010, 

1432). 

3.2 Značilnosti družini prijaznih organizacij 

Cilj vsake organizacije je ustvariti čim večji dohodek oziroma dobiček, dober položaj na trgu, 

dober ugled in dobre odnose z zaposlenimi. Te cilje lahko dosežemo z uvajanjem 

organizacijskih politik, ki omogočajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 

Organizacija mora, če želi doseči strateške poslovne cilje, v strategijo vključiti procese, ki 

upoštevajo potrebe in želje zaposlenih (Černigoj Sadar in Vladimirov 2004, 260). 

Organizacija je le toliko dobra, kolikor so dobri njeni zaposleni, zaposlovati mora sposobne in 

motivirane ljudi ter poskrbeti, da takšni tudi ostanejo (Merkač Skok in Ivanuša Bezjak 2009, 

9). 

Stropnik (2007, 142-143) ugotavlja, da pri vpeljavi in izvajanju družini prijaznih ukrepov 

prevladujejo velike organizacije z velikim številom zaposlenih. Te organizacije so bolj vidne, 

zato je njihovo ravnanje bolj koristno in odmevno. Navajajo tudi, da so družini prijazni ukrepi 

v večjih organizacijah urejeni formalno, v manjših pa gre v večini zgolj za neformalne 

dogovore med delodajalci in zaposlenimi. Glede na dejavnost najpogosteje uvajajo družini 

prijazno politiko v industriji, zdravstvu ter na področju financ, zavarovalništva in 

izobraževanja, najredkeje pa v trgovini in hotelirstvu. 
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Zaradi večjega pritiska po upoštevanju načela enakih možnosti je družini prijazna politika 

pogostejša v javnih kot pa v zasebnih organizacijah (European Commission 2005, 9). Walsh 

(2005, 161) navaja tudi, da so družini prijazni ukrepi bolj pogosti v organizacijah, ki 

zaposlujejo večje število žensk, in v organizacijah, kjer imajo posebni oddelek za upravljanje 

s človeškimi viri. Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2007, 135) navajata tudi, da so družini 

prijazni programi pogostejši v organizacijah z bolj izobraženo delovno silo in da je 

organizacij, ki uvajajo družini prijazno politiko, največ tam, kjer je ureditev javnega otroškega 

varstva in z zakonom določenih starševskih dopustov slabše urejena. 

Meglič (2015, 108) pravi, da je družini prijazna organizacija tista organizacija, ki s 

kombinacijo lastne zakonodaje in praks ter državne politike, lajša in spodbuja usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja. 

3.3 Uvajanje družini prijazne politike v organizacijo 

Organizacija so ljudje in brez njih je ta mrtva. Deluje v okolju, v katerem so prav tako 

predvsem ljudje. Ljudje pa imajo svobodno voljo in uveljavljajo svoje interese. Prav zato je 

organizacija živ organizem in zamira, če začne v njej prevladovati mrtva struktura 

(Biloslavo 2008, 341).  

Za organizacijo, ki se je odločila vpeljati družini prijazno politiko, mora biti celoten postopek 

dobro premišljen in načrtovan, saj je le taka vpeljava novih programov v organizacijsko 

kulturo oziroma njena sprememba uspešna (Fužir 2015, 81). 

Tešnjak (2009, 36-37) je mnenja, da so za uspešno vpeljavo novih programov in ukrepov v 

vsaki organizaciji pomembne štiri ciljne skupine, in sicer: vodstvo organizacije, kadrovski 

oddelek, vodje posameznih oddelkov (srednji management) in ostali zaposleni. Vsaka izmed 

skupin lahko v svojem obsegu pripomore k večjemu uspehu, ki pa je mogoč le, kadar vse 

skupine vzajemno sodelujejo pri vpeljavi novih ukrepov. 

Vodstvo organizacije ima največji vpliv pri uvajanju sprememb, saj je od njih odvisno, ali se 

bodo neke spremembe uveljavile ali ne. Njegova naloga je, da v procesu uvajanja motivira 

ostale udeležence in prisluhne njihovim morebitnim predlogom (Tešnjak 2009, 37-39). 

Motivacija je torej motor, ki pogojuje realizacijo aktivnosti in dosego uspešnosti 

(Bukovec 2009, 135). Za doseganje vseh pozitivnih učinkov uvajanja družini prijazne politike 

mora vodstvo od samega začetka uvajanja komunicirati tako z notranjim kot zunanjim 

okoljem organizacije. Posebno pozornost mora nameniti komunikaciji z zaposlenimi, saj so 

oni tisti, ki so jim družini prijazni ukrepi namenjeni (Žaucer Šefman 2007, 113). Tudi 

Vaupotič (2009, 94) poudarja, da brez dobrega internega komuniciranja, ki predstavlja 

sistematičen način komuniciranja na vseh ravneh, enostavno ni mogoče doseči 

implementacije družini prijaznih ukrepov. Pravi (prav tam), da na ta način dosežemo, da vsi 
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zaposleni v organizaciji dobijo enake informacije, ki omogočajo vsem zaposlenim 

nediskriminatoren položaj pri koriščenju teh ukrepov. 

Kadrovski oddelek v splošnem skrbi za zaposlene, njihovo počutje in se spopada s težavami, 

ki so povezane z zaposlenimi. Njegova naloga v procesu uvajanja družini prijazne politike je, 

da naredi načrt vpeljave ukrepov, ugotovi, kateri ukrepi so pomembni in kateri ne, nadzoruje 

potek vpeljave in spremlja učinke na zaposlene (Tešnjak 2009, 39). Pomembno vlogo ima 

kadrovski oddelek tudi pri pridobivanju in nudenju podpore vodstvu organizacije, pri pripravi 

metod vrednotenja uspešnosti in upoštevanja pravičnosti za zaposlene in vodje (Humer idr. 

2016, 14). 

Srednji management mora usklajevati navodila, ki jih dobi od vodstva, in delavce, ki jim mora 

ta navodila oziroma spremembe dobro predstaviti. Tako velikokrat na eni strani čuti pritiske 

vodstva po določenih rezultatih in spremembah, na drugi strani pa je obremenjen z 

operativnimi problemi v svojem oddelku. Cilj srednjega managementa je, da ustvari in uspe 

obdržati pravo motivacijo za spremembe med delavci. Potrudi se mora, da njihovi oddelki 

delujejo kot tim, da pri vpeljavi sprememb vključijo čim več ljudi in pridobijo tudi njihovo 

zaupanje (Fužir 2015, 82-83). 

Vpeljava ukrepov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je uspešna tam, kjer je 

komunikacija med vodstvom in zaposlenimi dobra, kjer so zaposleni obveščeni o pravicah in 

možnostih koriščenja ukrepov in kjer tudi vodstvo podpira in koristi družini prijazne ukrepe. 

Uvajanje družini prijaznih ukrepov je učinkovito, ko postane del organizacijskega sistema. To 

pomeni, da so odnosi in vzdušje v delovnem okolju, podpora vodstva in ukrepi integralni del 

organizacijskih praks in organizacijske kulture (Kossek, Lewis in Hammer 2010, po Humer 

idr. 2016, 9). 

Ker se spremembe najbolj dotikajo zaposlenih, je potrebno njihova stališča upoštevati že pri 

sami odločitvi, da bomo v organizacijo začeli uvajati družini prijazne ukrepe. Prav tako je 

pomembno, da so zaposleni vključeni tudi v proces načrtovanja programov preko primerno 

strukturiranih delovnih skupin (Žaucer Šefman 2007, 116). Z boljšo motiviranostjo, večjim 

zadovoljstvom, boljšim komuniciranjem ter zmanjševanjem odpora do sprememb bodo 

zaposleni bolj ustvarjalni in uspešni. Zato je v organizaciji potrebno doseči sinergijske učinke 

v smislu hkratnega zadovoljevanja potreb delavcev in doseganja poslovnih ciljev (Merkač 

Skok 2005, 252-253). 

3.4 Ukrepi družini prijazne politike v organizacijah 

Ukrepi družini prijazne politike sodijo na področje ravnanja s človeškimi viri. Z njimi lahko 

močno zmanjšamo napetosti med poklicnim in družinskim življenjem. Zlasti so pomembni za 
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starše majhnih ali nesamostojnih otrok (še posebej za enostarševske družine), pa tudi za 

zaposlene, ki morajo skrbeti za starejše družinske člane (Stropnik 2007, 137). 

Stropnik (2007, 137-139, po Childcare4Business 2005 in 2007, Walsh 2005, Hartig idr. 2004, 

Woodland idr. 2003, Duxbury, Higgins in Johnson 1999, Bevan idr. 1999) najpogostejše 

družini prijazne ukrepe razvršča v devet področij: 

- prožne oblike delovnega časa, 

- druge prožne oblike dela, 

- lajšanje prevzema delovnih nalog po daljši odsotnosti z dela zaradi starševskih 

obveznosti, 

- dodatni prosti dnevi, 

- ugodnosti v zvezi s starševskim dopustom, 

- organizacija in (so)financiranje otroškega varstva, 

- druge storitve za družine, 

- organizacija dogodkov za družinske člane ter 

- obveščanje in komuniciranje z zaposlenimi. 

Prožne oblike delovnega časa zajemajo ukrepe, kot so krajši delovni čas, poznejši prihod in 

zgodnejši odhod z dela, strnjen delovni teden (zaposleni polni delovni teden opravijo v npr. 

štirih dneh), delo samo med šolskim letom (plača razporejena preko celega leta) in prenašanje 

viška ur iz enega tedna ali meseca v drugega. Pod druge prožne oblike uvršča delo na domu, 

možnost prekinitve zaposlitve z zagotovljeno vrnitvijo in usklajevanje delovnika s šolskimi 

obveznostmi, kar pomeni delo v času, ko so otroci v šoli. Lajšanje vnovičnega prevzema 

delovnih nalog po daljši odsotnosti z dela zaradi starševskih obveznosti zajema ukrepe, ki 

omogočajo obveščanje zaposlenih na starševskem dopustu o dogajanju na delovnem mestu in 

na splošno v organizaciji, ter programe usposabljanja in ponovnega uvajanja v delo po vrnitvi 

na delovno mesto.  

Skupina ukrepov dodatni prosti dnevi zajema plačan in neplačan dodaten dopust za nego 

otroka ali drugega družinskega člana, plačano ali neplačano odsotnost zaradi drugih 

družinskih obveznosti in zagotovljen dopust v času božičnih praznikov za zaposlene z otroki. 

Naslednja skupina ukrepov so ugodnosti v zvezi s starševskim dopustom, ki omogoča staršem 

izbor načina izrabe dopusta in njegovo trajanje, dodaten porodniški dopust, dodaten starševski 

dopust in plačilo ali dodatno plačilo porodniškega, očetovskega ali starševskega dopusta. 

Organizacija in (so)financiranje otroškega varstva zajema ukrepe, ki omogočajo staršem 

koriščenje lastnega vrtca za predšolske otroke, rezervacijo ali zakup mest v lokalni ponudbi 

otroškega varstva, pomoč pri iskanju otroškega varstva, organizacijo otroškega varstva v 

nujnih primerih in kritje ali sofinanciranje stroškov otroškega varstva. Področje drugih 

storitev za družine vključuje svetovanje v zvezi z zadevami, pomembnimi za družine, 

ponudbo gospodinjskih storitev in kosila v organizaciji za otroke zaposlenih. V področje 

organizacije dogodkov za družinske člane spadajo dnevi odprtih vrat za družinske člane, izlete 
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in piknike za družine zaposlenih in obdaritev otrok zaposlenih. Zadnja skupina ukrepov je 

obveščanje in komuniciranje z zaposlenimi, ki omogočajo zaposlenim obveščanje o njihovih 

pravicah in zadevah, pomembnih za družine (Stropnik 2007, prav tam). 

Med najpogostejše in pri zaposlenih najbolj priljubljene družini prijazne ukrepe spadajo 

ukrepi, ki se nanašajo na prilagoditev delovnega časa. Raziskava OECD (2015) v 

32 evropskih državah je pokazala, da v povprečju 85 % organizacij zagotavlja vsaj nekaj 

zaposlenim možnost prožne ureditve delovnega časa. Države z najvišjim deležem organizacij, 

ki svojim zaposlenim zagotavljajo prožnost pri organizaciji delovnega časa, so: Finska 

(98,5 %), Avstrija, Danska, Švedska, Nemčija in Slovenija (94 %). Delodajalci pa so najmanj 

naklonjeni zaposlenim na Hrvaškem, v Turčiji, Grčiji in Bolgariji, čeprav tudi v teh državah 

nekaj več kot 50 % organizacij zagotavlja vsaj kakšno izmed oblik prožnega delovnega časa. 

Povprečje v 23 evropskih članicah OECD znaša 88 %, od tega je v povprečju 60 % takšnih, ki 

zaposlenim omogočajo, tako prilagodljiv prihod in odhod na delovno mesto, kot tudi možnost 

koriščenja viška ur takrat, ko to potrebujejo. Ugotavljajo tudi (prav tam), da v približno 18 % 

organizacij zaposleni svoj delovni čas v celoti določajo sami, v 19 % lahko delovni čas 

prilagodijo v določenih mejah, v 7 % organizacij lahko zaposleni delovni čas izbirajo med več 

vnaprej določenimi fiksnimi delovnimi urniki, v 56 % organizacij pa je delovni čas zaposlenih 

določen, brez možnosti spreminjanja. 

Kresal (2011b, 601) ukrepe za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v Sloveniji 

razvršča v tri sklope: 

- ukrepi, ki izhajajo iz pravne ureditve (zakonsko obvezujoči in zavezujoči – pravice 

zaposlenih v zvezi s starševstvom, ki jih uveljavljajo neodvisno od volje delodajalca), 

- ukrepi v okviru projekta Družini prijazno podjetje (z vidika zakonodaje neobvezni, 

zavezujoči s pridobitvijo certifikata) in 

- drugi ukrepi, ki jih izvajajo delodajalci prostovoljno, kot dodatne ukrepe. 

Gačanovič (2012, 63) navaja, da je pomembno, da se organizacije odločajo za ukrepe, 

prilagojene njihovim značilnostim in potrebam zaposlenih. Ukrep sam po sebi še ne pomeni 

pozitivnega učinka. Ukrepi so učinkovitejši, če so v paketu. Zato je še pomembnejše, da jih 

organizacije izberejo dovolj, saj je učinek paketa več kot le vsota učinkov posameznih 

ukrepov. Pravi tudi (prav tam), da je usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti 

dinamičen proces, ki se spreminja, kot se spreminjajo udeleženci tega procesa. Zato je 

pomembno ukrepe sproti ocenjevati, neprimerne izločiti in po potrebi vpeljati nove. Černigoj 

Sadar (2015, 26) pa poudarja, da je uspešno uvajanje ukrepov možno le z enakopravnim 

sodelovanjem in vključenostjo vseh zaposlenih na vseh organizacijskih ravneh. Meni (prav 

tam), da s tem ustvarjajo kulturo zaupanja, vzajemne prožnosti in stalnega učenja, kar pa je 

sestavni del osebnega razvoja in organizacijske učinkovitosti. 
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3.5 Pozitivni učinki družini prijazne politike v organizacijah 

Izvajanje družini prijazne politike je del strategije organizacije, katere cilj je ustvariti tako 

organizacijsko učinkovitost, kot tudi učinkovitost in dobro počutje zaposlenih (ILO 2004). 

Učinki družini prijaznih ukrepov so kratkoročni kot tudi dolgoročni. Vidni so na različnih 

ravneh – na ravni zaposlenih, organizacije, družbe in države. 

3.5.1 Pozitivni učinki za zaposlene 

Zaradi lažjega usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti je kakovost delovnega in 

zasebnega življenja večja. Pri zaposlenih tako prihaja do manjše konfliktnosti med poklicnim 

in družinskim življenjem. Posledično je zaradi tega kakovost življenja zaposlenih in njihovih 

družin večja, ker se jim lahko kljub zaposlitvi posvetijo. Odnosi med družinskimi člani so 

tako boljši in manj je težav z vzgojo otrok (Stropnik 2007, 148). 

Levin-Epstein (2006, 8) v raziskavi ugotavlja, da so v organizacijah z družini prijazno politiko 

zaposleni bolj zadovoljni, ker s pomočjo družini prijaznih ukrepov lažje usklajujejo svoje 

poklicno in družinsko življenje. Levin-Epstein (prav tam) navaja, da je 67 % zaposlenih v 

organizacijah z veliko prožnimi oblikami dela govorilo o zadovoljstvu z delom, medtem ko je 

bilo v organizacijah z malo prožnimi oblikami dela takšnih zaposlenih le 23 %. Zadovoljstvo 

pri delu pa je emocionalno stanje posameznika, zaradi katerega se dobro počuti na delovnem 

mestu, z veseljem opravlja svoje delo, se rad vrača na delovno mesto in se veseli tudi novih 

izzivov (Mihalič 2008, 4). Levin-Epstein (prav tam) navaja tudi raziskavo v podjetju IBM, ki 

ugotavlja, da zaposleni z možnostjo prožnega delovnega časa lahko delajo osem ur tedensko 

več kot drugi in jim še vedno uspeva usklajevati poklicno in družinsko življenje. 

Stropnik (2007, 148) navaja, da je tudi delo na domu ena izmed rešitev za ekonomske in 

socialne probleme zaposlenih, ki zaradi kakršnihkoli razlogov ne morejo vsak dan prihajati v 

organizacijo. Zaposleni, ki delajo na domu, tako nimajo časovno opredeljene obvezne 

prisotnosti, nimajo dnevne poti na delo, delovni ritem si lahko prilagajajo, nimajo 

neprestanega nadzora nadrejenih in skrbi, da bi zamudili na delo. Zaradi tega so po eni strani 

izpostavljeni manjšim pritiskom, po drugi strani pa se lahko lažje prilagodijo družinskim 

obveznostim. Po ugotovitvah OECD (2015) je v članicah OECD-23 manj kot 3 % zaposlenih, 

ki jim je njihov dom glavno delovno mesto. Največji odstotek dela na domu dosegajo na 

Poljskem (7,1 %) in v Veliki Britaniji (6,6 %) pri moških in v Turčiji (8,4 %) ter Franciji 

(7,4 %) pri ženskah. Ugotavljajo tudi (OECD 2015, prav tam), da je zaposlenih, ki so v 

zadnjih treh mesecih vsaj enkrat delali od doma, v povprečju približno 18 %, pri čemer 

izstopajo skandinavske države in Nizozemska, kjer občasno delo na domu opravlja med 30 in 

40 % zaposlenih. Slovenija je malo nad evropskim povprečjem, saj občasno od doma dela v 

povprečju nekaj več kot 20 % zaposlenih, stalno pa približno 2 % zaposlenih moških in 4 % 

zaposlenih žensk. 
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European Commission (2006, 17), ki je s programom Evropske unije EQUAL pomagala 

organizacijam pri vpeljavi številnih družini prijaznih programov, v svoji študiji poroča o 

pozitivnih učinkih za zaposlene. Starši so poročali o splošnem zmanjšanju stresa na delovnem 

mestu in o boljših možnostih za usklajevanje delovnega časa s časom otroškega varstva. Prav 

tako ugotavljajo, da starši lahko preživijo več kakovostnejšega časa z družino. 

Tudi Stropnik (2007, 147-146, po Duxbury, Higgins in Johnson 1999) navaja, da so zaposleni 

manj izpostavljeni stresu, izgorevanju in depresiji. Posledično je zaradi tega tudi manj 

psihično povzročenih bolezni. Tudi Vladimirov (2005, 46) se strinja, da v kolikor zaposleni 

koristijo družini prijazne ukrepe, to zmanjšuje njihov stres. Hkrati pa povečuje njihovo 

zadovoljstvo na delovnem mestu, storilnost in pripadnost organizaciji. Meni (prav tam), da je 

posledično tako tudi manj teženj po odpovedi. Tement (2013, 68) pa navaja, da zaposleni z 

ugodnim ravnotežjem med delom in družino občutijo manj delovnih obremenitev in so 

deležni več resursov na delovnem mestu, so manj izčrpani, bolj zavzeti za delo in bolj 

zadovoljni z delovnim ter tudi družinskim življenjem. 

Konavec (2015) ugotavlja, da je v Sloveniji uvedba družini prijaznih ukrepov pripomogla k 

izboljšanju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, saj je pri več kot polovici 

vprašanih zaposlenih (55,5 %) usklajevanje s koriščenjem ukrepov izboljšalo, 7,4 % je 

mnenja, da se je zelo izboljšalo, pri 37,1 % pa izboljšanja ni zaznati. 

3.5.2 Pozitivni učinki za organizacije 

Možnost koriščenja družini prijaznih ukrepov in s tem lažje usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja zmanjšuje stres, povečuje motivacijo, učinkovitost, zadovoljstvo in 

pripadnost zaposlenih, kar se neposredno odraža na kakovosti dela, zmanjšanju reklamacij 

oziroma zadovoljstvu kupcev z njihovimi izdelki in storitvami (Prognos AG 2004, 6). 

Bevan (2011, 5) ugotavlja, da med ključne poslovne učinke, ki jih organizaciji prinaša 

vpeljava družini prijazne politike, spadajo: 

- zmanjšana odsotnost z dela zaradi bolezni (zmanjšanje odsotnosti z dela zaradi bolezni 

vzdrževanih družinskih članov, več iskrenosti zaposlenih v zvezi z bolniškimi 

odsotnostmi kot pred tem, zmanjšanje neposrednih stroškov in posrednih stroškov zaradi 

organizacije nadomeščanj in izgubljenih oz. zamujenih poslov),  

- izboljšano zadrževanje zaposlenih (zaposleni ostajajo v podjetju dlje časa, zaradi 

možnosti koriščenja družini prijaznih ukrepov, zadrževanje ključnih zaposlenih s 

ključnimi znanji organizacijam prinaša številne prednosti),  

- izboljšana privlačnost organizacije (organizacije z družini prijaznimi praksami so bolj 

privlačne za posameznike, ki iščejo novo zaposlitev),  
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- izboljšana morala in predanost organizaciji (vpeljava družini prijaznih praks je tesno 

povezana s pozitivnim mnenjem o organizaciji, to pa izboljšuje tudi moralo in pripadnost 

med zaposlenimi) in 

- izboljšana produktivnost (zaposleni s prilagodljivim delovnim časom so bolj produktivni 

od tistih z normalnim delovnim časom, večja produktivnost se je kazala tako v smislu 

poslovnih rezultatov kot tudi kakovosti dela). 

Poleg omenjenih učinkov navaja Stropnik (2007, 150) še naslednje učinke: boljši ugled 

organizacije, povečanje konkurenčnosti organizacije, boljši marketinški učinki na prodajo 

izdelkov in storitev, boljša je organizacija dela, višji donosi za delničarje, krajše odsotnosti z 

dela zaradi materinstva in večji delež mater, ki se po porodniškem dopustu vrnejo na delo.  

Pirc, Krušnik Špiganovič in Meško (2014, 737) so mnenja, da so zaposleni zaradi velikega 

števila ur, preživetih na delovnem mestu, bolj obremenjeni in izpostavljeni, s tem pa je večja 

verjetnost za bolezni in poškodbe pri delu. Zaposleni, ki dela bolan, škodi samemu sebi in si 

slabša svoje zdravstveno stanje, s tem pa škodi tudi organizaciji, kar podaljšuje fazo okrevanja 

in odsotnost z dela (Brečko 2012, 34). Kot posledica neurejenih delovnih razmer je problem 

današnjega časa tudi izgorelost. Z ukrepi za lažje usklajevanje dela in družine se zaposlenim 

omogočijo boljši delovni pogoji in možnost, da si primerno odpočijejo. Vse to pripomore k 

zmanjšanju tveganj za nastanek bolezni in zmanjšanju poškodb pri delu. Zaposleni so tako 

bolj zadovoljni, bolj zdravi in se na delovnem mestu tudi bolje počutijo. Posledično to za 

organizacijo pomeni zmanjšanje bolniških odsotnosti z dela, kar pa je ena izmed prednosti za 

organizacijo, ki izvaja ukrepe družini prijazne politike (Pirc, Krušnik Špiganovič in 

Meško 2014, 737). Stropnik (2007, 150) tudi pravi, da se zadovoljni zaposleni z organizacijo 

bolj identificirajo in so ji bolj pripadni. Fluktuacija se tako zmanjša, s tem tudi stroški v zvezi 

z iskanjem in zaposlovanjem novih kadrov ter stroški njihovega usposabljanja in uvajanja. 

Pruchno, Litchfield in Fried (2000, 27) so z raziskavo ugotovili, da je dobrih 76 % 

managerjev zaznalo pozitivne učinke pri zadrževanju zaposlenih zaradi uvedbe družini 

prijaznih ukrepov. Stropnik (prav tam) navaja, da organizacije, ki so prijaznejše do svojih 

zaposlenih, uživajo tudi večjo podporo v javnosti. S tem so privlačnejše in zanimivejše za 

nove kadre, ki se za zaposlitev v takšnih organizacijah lažje odločijo, posledično za 

organizacije to pomeni večjo izbiro pri zaposlovanju novih kadrov. 

European Commission (2006, 17) v raziskavi poroča, da z vpeljavo družini prijaznih ukrepov 

organizacije opažajo povečanje delovne uspešnosti in produktivnosti. Tudi Pruchno, 

Litchfield in Fried (2000) ugotavljajo, da imajo po mnenju managerjev družini prijazni 

programi pozitiven vpliv na produktivnost. Produktivnost je s tega vidika težko izmerljiva, 

vendar obstajajo povezave med pristopi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in 

zvišano produktivnostjo. Z izboljšanim zasebnim življenjem se zaposlenim izboljša tudi 

počutje na delovnem mestu. Če so zadovoljni s svojim osebnim življenjem, težav, povezanih s 

tem, ne nosijo na delo. Na delovnem mestu so tako bolj zbrani, učinkoviti in zadovoljni (Pirc, 
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Krušnik Špiganovič in Meško 2014, 737). Zadovoljni zaposleni lažje razvijajo svoj potencial 

in uporabljajo svoje sposobnosti, bolje sprejemajo svojo vlogo v organizaciji, niso v konfliktu 

s sodelavci in so v splošnem bolj produktivni pri svojem delu (Mihalič 2008, 52). Tudi Van 

Deusen idr. (2008, 3) ugotavlja, da organizacija najlažje doseže pozitivne učinke družini 

prijaznih programov takrat, ko so zaposleni zadovoljni in predani ter imajo občutek, da so za 

organizacijo pomembni. 

Ule in Kuhar (2003, 125) navajata, da ima družini prijazno usmerjena organizacija poleg 

finančnih koristi tudi konkurenčno prednost. Organizacije ne tekmujejo toliko s proizvodi in 

storitvami kot z zmožnostmi, znanjem, ustvarjalnostjo in inovativnostjo zaposlenih (Rozman 

in Kovač 2012, 347). Zaposleni so vedno najboljši način za doseganje in ohranitev 

konkurenčne prednosti, zato morajo organizacije razumeti, da zaposleni, za katere se 

pričakuje, da skrbijo za zadovoljstvo kupcev, to opravljajo bolje, če čutijo, da so za 

organizacijo pomembni (Levin-Epstein 2006, 2). Eden izmed načinov, kako to doseči, je, da 

organizacija zaposlenim omogoči lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja z 

ukrepi, ki zajemajo njihove potrebe in želje. Ule in Kuhar (2003, 125) pravita, da se 

organizacije še premalo zavedajo, da je upoštevanje družinskih želja in obveznosti ključnega 

pomena tudi za uspeh organizacije. Gošnjak (2012a, 41) celo pravi, da je v Evropi 

ugotovljeno, da se na splošno družinsko življenje bolj prilagaja delu, kot se delo prilagaja 

družinskemu življenju. 

3.5.3 Pozitivni učinki za državo in družbo 

Stropnik (2007, 159) pravi, da vsaka neprostovoljna nezaposlenost pomeni, da se vložek, ki 

ga država namenja izobraževanju prebivalstva, ne obrestuje in da se obseg človeškega 

kapitala zmanjšuje. Družini prijazna politika materam omogoča hkrati zaposlenost in 

opravljanje materinske vloge, zato je v interesu države, da se takšna politika tudi izvaja. Meni 

(prav tam), da lažje kot je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, višja je stopnja 

zaposlenosti žensk. To po eni strani povečuje prilive v državno blagajno, na drugi strani pa 

zmanjšuje odlive iz nje. Na eni strani se torej plačujejo različni prispevki in davek od 

dohodka, na drugi strani pa je zato manj potrebe po socialni pomoči. 

Levin-Epstein (2006, 1) pravi, da problem na državni oziroma družbeni ravni nastane, ko 

starši ne morejo ustrezno usklajevati dela in družinskih obveznosti. Stropnik (2007, 159) 

meni, da so v takšnih družinah otroci bolj problematični, imajo slabši učni uspeh in kažejo 

pogostejše vedenjske odklone, ki pa so navsezadnje družbeni problem. Avtor (prav tam) 

dodaja, da v kolikor je staršem omogočeno koriščenje družini prijaznih ukrepov, lahko 

ustrezno skrbijo za svoje otroke in prispevajo k primernemu razvoju otroka, kar zmanjšuje 

brezposelnost ter socialne probleme in osip med izobraževanjem. 



 

29 

 

Družini prijazni ukrepi omogočajo zaposlenim ne samo ustrezno skrb za otroke, temveč tudi 

možnost opravljanja skrbstvenih obveznosti starejših družinskih članov. Državi, v kolikor 

lahko zaposleni dalj časa skrbijo za starostnike iz svojih družin, ni potrebno vlagati v 

infrastrukturo ter (so)financirati delovanje ustanov in drugih storitev za starostnike 

(Stropnik 2007, 159). Avtor (prav tam) predvideva, da družini prijazna politika pozitivno 

vpliva tudi na stopnjo rojstev. Družini prijazno delovno okolje, predvsem pa ukrepi, kot so 

fleksibilni delovni čas, organizacija otroškega varstva in dodatni prosti dnevi zaradi 

družinskih obveznosti, namreč prispevajo k odločitvi zaposlenih za (še kakšnega) otroka, kar 

prinaša dolgoročne učinke za celotno družbo oziroma narod. Več rojenih otrok v prihodnosti 

predstavlja več delovno aktivnih ljudi, ki bodo prispevali h gospodarski rasti in zagotavljali 

pokojnine (Stropnik 2007, 160). Tudi Ule in Kuhar (2003, 125) sta mnenja, da ima z družini 

prijaznimi ukrepi, ki jih organizacije izvajajo, korist tudi država, saj višja stopnja zaposlenosti 

prinese tudi več davkov in socialnih dajatev. 

Levin-Epstein (2006, 10) na osnovi raziskav ugotavlja, da izvajanje družini prijaznih ukrepov 

vpliva tudi na prihranek v zdravstveni blagajni. Zaposleni so zaradi lažjega usklajevanja 

poklicnih in družinskih obveznosti na delovnem mestu manj obremenjeni, s tem se stopnja 

stresa zmanjša in posledično je tudi tveganje za razne bolezni in poškodbe manjše. 

Stropnik (2007, 160) pa kot prednost družini prijazne politike za državo oziroma družbo na 

splošno vidi tudi delo na daljavo, ki z manj prevozi na delo, pomeni manj izpustov 

ogljikovega dioksida, kar prispeva k zmanjševanju okoljevarstvenih problemov. 

3.6 Negativni učinki družini prijazne politike 

Kljub številnim dokazanim pozitivnim učinkov pa mnogi delodajalci niso prepričani, da 

vpeljava družini prijaznih ukrepov prinaša prednosti. Njihova primarna skrb vključuje 

(Bevan 2011, 6): 

- ustvarjanje precedensa (bojazen, da bi družini prijazna politika odprla »zapornico« do 

neomejenega povpraševanja ali da bi zaposlene spodbudilo k razkritju do sedaj skritih 

odgovornosti), 

- nastale stroške, ki nimajo koristi (opaženi učinki pri posameznikih, zaskrbljeni pa so 

glede koristi za organizacijo, ki so bolj razpršene in jih ni enostavno oceniti), 

- pravice brez odgovornosti (zaposleni obravnavajo družini prijazne ukrepe kot pravice, 

zato obstaja bojazen, da bi to nepošteno izkoriščali) in 

- protiudarce s strani zaposlenih, ki niso starši (zaskrbljenost zaradi nasprotovanja 

zaposlenih brez otrok, zaradi ugodnejšega obravnavanja zaposlenih staršev). 

Vladimirov (2005, 46) po ugotovitvah tujih raziskovalcev navaja, da se včasih zaposleni 

bojijo koristiti družini prijazne ukrepe. Predvsem se to dogaja v okoljih, kjer kultura ni najbolj 

naklonjena družinskemu življenju zaposlenih. Avtor (prav tam) navaja, da so poznani primeri, 

ko so bili zaposleni zaradi tega zasmehovani s strani sodelavcev, izključeni iz osrednjega 
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dogajanja v organizaciji in omejeni pri napredovanju. Nekateri so zaradi tega izgubili službo, 

drugi pa so se sami nagibali k odpovedi. Ti negativni odzivi so predvsem izrazitejši do 

moških, ki koristijo družini prijazne ukrepe, prihajajo pa od njihovih moških kolegov. 

Izvajanje družini prijazne politike pa ima lahko negativne posledice oziroma učinke tudi na 

zaposlene. Stropnik (2007, 163) na osnovi ugotovitev tujih avtorjev med najpogostejše 

izpostavlja: 

- nižji zaslužek (pri delu s krajšim delovnim časom), 

- večja delovna obremenitev (ni nujno, da se s krajšim delovnim časom sorazmerno 

zmanjša tudi obseg dela), 

- spolna diskriminacija (če ukrepe koristijo predvsem ženske), 

- onemogočeno napredovanje (poklicna kariera zaposlenih, ki delajo s krajšim delovnim 

časom od polnega, je ovirana zaradi manj delovnih izkušenj, manjkanja na izobraževanjih 

in sestankih) in 

- delo na domu (zaposleni, ki težko potegnejo ločnico med delom in zasebnim življenjem, 

včasih delajo več ur, kot tisti v organizaciji). 

3.7 Stroški izvajanja družini prijazne politike 

Družini prijazna politika oziroma njena vpeljava in izvajanje ukrepov organizacijam 

predstavljajo tudi strošek, bodisi neposreden ali posreden. Te stroške je težko kvantificirati 

(Stropnik 2007, 161). Avtor (prav tam) po povzemanju tujih avtorjev opredeljuje potencialne 

stroške družini prijazne politike kot stroške uvajanja in izvajanja ukrepov, stroške 

nadomeščanja začasno odsotnih delavcev, stroške izgube človeškega kapitala v primeru daljše 

začasne odsotnosti zaposlenih, stroške začasnega znižanja produktivnosti zaradi motenj v 

delovnem procesu in stroške zaradi slabše motiviranosti in produktivnosti tistih, ki od družini 

prijaznih ukrepov nimajo koristi. Gray (2002, 9) pa meni, da je večino stroškov povezanih z 

izvajanjem ukrepov. Med najpogostejše izpostavlja (prav tam) stroške v zvezi s pisarniško 

opremo in tehnično podporo za zaposlene, ki delajo na domu, stroške v zvezi z delitvijo 

delovnih mest (job-sharing), kjer si je potrebno vzeti več časa, da je izmenjava informacij 

med zaposlenimi izvedena v celoti, stroške v zvezi z zaposlitvijo začasnih delavcev, ki 

nadomeščajo odsotne zaradi družinskih obveznosti, stroške vrtca v organizaciji in stroške 

finančne pomoči za vzgojo in nego otrok. Smeaton, Ray in Knight (2014, 64) pa pravijo, da 

so stroški izvajanja družini prijazne politike povezani z vpeljavo ukrepov, administrativnimi 

postopki in izvajanjem oziroma koriščenjem ukrepov. 

Avtor (prav tam) povzema tudi raziskavo, v kateri so ugotovili, da 76 % britanskih organizacij 

ni imelo z uvajanjem ukrepov nobenih stroškov. Od tistih organizacij, ki so jih imele, pa je 

bila dobra tretjina takšnih, ki so imele minimalne stroške, in le 7 % takšnih, ki so ocenjevale, 

da so bili stroški precej visoki. Raziskava (prav tam) je pokazala tudi, da je z izvajanjem 

ukrepov stroške imelo le 13 % organizacij, od teh je bilo 40 % takšnih z minimalnimi stroški. 
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Stropnik (2007, 162) navaja tudi, da so stroški izvajanja ukrepov zelo različni. Na področju 

prožnih oblik delovnega časa so ti minimalni ali jih sploh ni. Gre zgolj za povečanje 

materialnih stroškov in stroškov dela kadrovskega oddelka. Precej večji stroški pa lahko 

nastanejo v zvezi z varstvom otrok zaposlenih, ki ga organizacija organizira ali (so)financira. 

Ti stroški so seveda odvisni od števila zaposlenih staršev, oblike varstva, starosti otrok in 

deleža stroškov, ki jih nase prevzame organizacija. 

Stroški, s katerimi se organizacije soočajo, so raznovrstni in se razlikujejo glede na značilnosti 

organizacije in vpeljane ukrepe. Zelo verjetno je, da stroški niso enaki v različno velikih 

organizacijah in v vseh dejavnostih. Za nekatere organizacije je uvedba družini prijaznih 

praks donosna, medtem ko za druge, z drugačno poslovno strategijo ali strukturo zaposlenih, 

morda ne. Stroški so lahko kratkoročni in dolgoročni, lahko se tudi stopnjujejo ali pa sčasoma 

zmanjšujejo (Konrad in Mangel 2000; Gray in Tudball 2003, po Smeaton, Ray in Knight 

2014, 66). 

Izvajanje ukrepov družini prijazne politike lahko torej organizaciji predstavlja dodaten 

strošek, ki pa ga organizacijam ni potrebno prenašati na zaposlene v smislu znižanja plač. 

Uravnoteženo poklicno in družinsko življenje, kot je bilo v prejšnjih poglavjih že opisano, 

zaposlenim prinaša pozitivne učinke. Ti se odražajo tudi na poslovanju organizacije, ki lahko 

tako stroške, ki jih imajo z izvajanjem družini prijazne politike pokrijejo ali celo presežejo 

(Stropnik 2007, 162). Dejstvo je, da tudi neizvajanje ukrepov družini prijazne politike nekaj 

stane (Yasbek 2004, 8). Avtor (prav tam) meni, da v kolikor zaposleni ne morejo usklajevati 

poklicnega in družinskega življenja, ti stroški nastanejo izven organizacije, pri družini, vendar 

pa imajo lahko posledice za organizacijo. Te posledice so stroški, ki nastanejo zaradi 

pogostejših odsotnosti z dela, večje fluktuacije, težjega pridobivanja novih delavcev, slabših 

odnosov in komunikacije med zaposlenimi, manjše motivacije, prizadevnosti in 

produktivnosti zaposlenih. 

Poelmans in Sahibzada (2004, 414) pravita, da kljub temu, da raziskave kažejo pozitiven 

vpliv družini prijazne politike, se organizacije ne odločajo za njeno vpeljavo. Avtorja (prav 

tam) sta mnenja, da je stroške veliko lažje ovrednotiti kot koristi, zato se vodstvo raje 

odpoveduje majhnim možnostim za dobiček, kot da bi tvegali izgubo. Družini prijazno 

politiko vidijo kot strošek in ne kot investicijo v človeški kapital. Pomembno je, da 

organizacije, ki želijo biti družini prijazne, ne razmišljajo toliko o stroških, ki jih bodo imele z 

izvajanjem družini prijaznih programov, ampak bolj o pozitivnih učinkih, ki jih družini 

prijazna politika prinaša. 
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4 CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

Organizacije morajo delovati družbeno odgovorno do zaposlenih in širše družbe, kar ne 

prispeva samo k optimizaciji človeških virov, ampak tudi k boljšemu usklajevanju poklicnega 

in družinskega življenja zaposlenih. To lahko organizacije udejanjijo na več načinov. Eden 

izmed teh je CDPP kot orodje, ki omogoča optimalno izrabo delovnih sposobnosti zaposlenih, 

pridobitev in ohranjanje najkakovostnejših kadrov, ustvarjanje občutka pripadnosti 

organizaciji in ustvarjanje pozitivne klime v organizaciji (Merkač Skok in Ivanuša Bezjak 

2009, 141). 

4.1 Predstavitev projekta CDPP 

Certifikat Družini prijazno podjetje je družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi 

v smislu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Njegova podlaga je sistem 

European work & family audit, ki ga je razvila nemška organizacija Beruf und Familie in 

izhaja iz certifikata Beruf & Familie, ki ga podeljuje že od leta 1999. Projekt se je nato razširil 

tudi v Avstrijo, Italijo, Slovaško in na Madžarsko. V Sloveniji je v letu 2006 in 2007 v okviru 

razvojnega partnerstva »Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje« in Ministrstva za 

delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije (v nadaljevanju MDDSZ) potekal 

pilotni projekt, ki je pritegnil 32 organizacij, ki so se vključile v sistem za pridobitev 

osnovnega CDPP. Po končanem pilotnem projektu je mandat za podeljevanje certifikata dobil 

Ekvilib Inštitut, ki je še danes nosilec postopka certificiranja (Černigoj Sadar 2007, 101). 

Spoznanja o človeškem kapitalu kot generatorju vrednosti posredno povzročajo razvoj orodij 

za bolj celostno upravljanje, ki nas približujejo k bolj humanemu ravnanju z zaposlenimi 

(Mihalič 2009, 7). Černigoj Sadar (2007, 102) pravi, da je bil namen uvedbe certifikata v 

Sloveniji oblikovati orodje za javno nagrajevanje podjetij, ki imajo pozitiven in aktiven odnos 

do starševstva na delovnem mestu. Pravi (prav tam), da morajo biti organizacije pripravljene 

razumeti potrebe zaposlenih in uvajati spremembe, ki omogočajo kakovostno delo in 

sodelovanje med zaposlenimi. Kopač Mrak (2015, 6) poudarja, da je cilj projekta certifikat 

Družini prijazno podjetje prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja standardov v 

organizacijah in v javnosti ter ozavestiti zaposlene in delodajalce, da sta kariera in družina 

združljivi in se ne izključujeta. 

Hartman (2015b, 12) ugotavlja, da CDPP v Sloveniji postaja najbolj prepoznaven, razširjen in 

cenjen certifikat na področju družbene odgovornosti, ki je v slovenski prostor prinesel 

pozitivne spremembe in povečano razumevanje delodajalcev na področju usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja.  

Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja in 

svetovanja delodajalcem in poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev in 
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ocenjevalcev. Gre torej za svetovanje delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše 

upravljanje s človeškimi viri. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se s pomočjo 

zunanjega svetovalca določi cilje, ukrepe in načrt njihove vpeljave. Cilj teh ukrepov je 

izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Na osnovi pozitivne ocene izvedbenega 

načrta vpeljave izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta (skupina neodvisnih 

strokovnjakov) organizacija najprej pridobi osnovni CDPP. Polni CDPP pa organizacija 

pridobi, v kolikor so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi (Ekvilib Inštitut 2016a). 

Osnovni ali polni CDPP je od leta 2007 do vključno leta 2015 v Sloveniji prejelo že 246 

organizacij, ki zaposlujejo več kot 80.000 tisoč zaposlenih (Ekvilib Inštitut 2016c). Podelitev 

certifikatov po posameznih letih je prikazano v preglednici 1. 

Preglednica 1: Število podeljenih osnovnih CDPP od leta 2007 do 2015 

Leto Število organizacij 

2007 32 

2008 19 

2009 12 

2010 10 

2011 41 

2012 41 

2013 37 

2014 40 

2015 14 

Vir: Ekvilib Inštitut 2016c 

Med organizacijami, ki so do vključno leta 2015 prejele vsaj osnovni CDPP, so 204 takšne, ki 

še imajo veljaven certifikat (aktiven), 2 organizaciji imata zaradi reorganizacije certifikat v 

mirovanju, 34 jih več ne izpolnjuje pogojev za ohranitev certifikata (neaktiven), medtem ko 

6 organizacij ne obstaja več (Ekvilib Inštitut 2016c). 

4.2 Postopek pridobitve CDPP 

V proces pridobitve CDPP se lahko vključijo vse zasebne in javne organizacije z najmanj 

desetimi zaposlenimi, so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, niso v stečajnem 

postopku in spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo. Hkrati se organizacije 

zavežejo, da bodo sprejele določen nabor ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja zaposlenih. Sprejete ukrepe pa morajo formalizirati z zapisom v interne 

akte organizacije (Hartman 2015b, 13). 
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Celoten postopek pridobitve certifikata traja tri leta in pol in poteka v dveh korakih. Prvi 

korak predstavlja pridobitev osnovnega, drugi pridobitev polnega CDPP (slika 1). 

 

Slika 1: Shema celotnega postopka certificiranja 

Vir: Hartman 2015b, 14. 

4.2.1 Pridobitev osnovnega CDPP 

Po Ekvilib Inštitutu (2015, 9) postopek pridobitve osnovnega certifikata traja šest mesecev od 

podpisa pogodbe o pridobitvi osnovnega certifikata. Zaradi objektivnih okoliščin se lahko 

postopek podaljša za največ šest mesecev, o čemer na osnovi mnenja ocenjevalca/svetovalca 

odloči nosilec postopka certificiranja. V kolikor v tem roku zaradi prijavitelja postopek ni 

zaključen, se sklepa, da je prijavitelj odstopil od pridobitve CDPP. 

Postopek pridobitve osnovnega certifikata poteka kot svetovalna analiza s pomočjo 

usposobljenega zunanjega svetovalca/ocenjevalca. Najprej se v organizaciji formira projektna 

skupina, v kateri so zastopani predstavniki vseh ravni – od najnižjih do managementa ter 

predstavniki sveta delavcev in sindikata, če jih organizacija ima. Pomembno je, da je skupina 

uravnotežena tako po spolu, starosti kot družinskem statusu članov skupine. Naloga projektne 

skupine je, da preko dveh svetovalnih delavnic iz kataloga ukrepov, razdeljenih na osem 

področij, izbere najbolj optimalne. Izbrani ukrepi morajo po eni strani zasledovati potrebe in 

želje zaposlenih, po drugi strani pa prinašati koristi za oboje – organizacijo in zaposlene 

(Kranjc Kušlan 2007, 3). Postopek pridobitve osnovnega certifikata po korakih je podrobneje 

predstavljen v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Potek postopka pridobitve osnovnega CDPP 

Korak Aktivnost 

1. korak 

Uvodni sestanek 

- predstavitev postopka 

- določitev projektne skupine 

- določitev časovnega okvirja 

2. korak 

Svetovalna delavnica I 

- analiza stanja 

- projektna skupina opravi analizo osnovnega nabora 

ukrepov  

- (delavnico vodi svetovalec/ocenjevalec) 

3. korak 

Svetovalna delavnica II 

- projektna skupina evalvira ožji nabor ukrepov  

- (delavnico vodi svetovalec/ocenjevalec) 

4. korak 

Priprava predloga ukrepov 

za upravo/management 

- ocenjevalec/svetovalec pripravi predstavitev izbranih 

ukrepov za upravo 

- projektna skupina naredi končno redakcijo predloga 

ukrepov za upravo 

5. korak 

Predstavitev izbranih 

ukrepov upravi in ta opravi 

končni izbor ukrepov  

- predstavitev izbranih ukrepov upravi/managementu 

- uprava/management potrdi končni izbor ukrepov 

- prijavitelj na osnovi končnega izbora ukrepov izdela 

izvedbeni načrt implementacije izbranih ukrepov 

6. korak 

Ocena izvedbenega načrta in 

podelitev osnovnega 

certifikata 

- svetovalec/ocenjevalec izdela mnenje o celotnem 

postopku  

- revizorski svet oceni izvedbeni načrt in izbere ukrepe, 

sledi podelitev osnovnega certifikata prijavitelju 

Vir: Ekvilib Inštitut 2015, 8. 

Iz ožjega izbora ukrepov, ki ga opravi projektna skupina, mora management poleg štirih 

obveznih izbrati še najmanj tri, za katere se izdela akcijski načrt vpeljave. Ukrepi morajo biti 

izbrani iz vsaj dveh različnih področij aktivnosti. Organizacije se s tem zavežejo, da bodo v 

roku treh let te ukrepe tudi vpeljale v skladu z izdelanim načrtom (Fužir 2015, 79). 

Černigoj Sadar (2007, 101) navaja, da je organizaciji na osnovi pozitivne ocene 

svetovalca/ocenjevalca in pozitivnega mnenja revizorskega sveta o predlogu ukrepov in 

načrtu vpeljave podeljen osnovni CDPP. Nosilec postopka certificiranja Ekvilib Inštitut ter 

MDDSZ Republike Slovenije uradno dvakrat letno podelita osnovni CDPP (Ekvilib Inštitut 

2015, 9).  

4.2.2 Pridobitev polnega CDPP 

Po pridobitvi osnovnega CDPP ima organizacija 36 mesecev časa za vpeljavo izbranih 

ukrepov. V tem času mora revizorjem vsako leto poročati o poteku vpeljave z vmesnimi 
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poročili. Poročila z letnimi obiski oceni in preveri ter dopolni tudi svetovalec/ocenjevalec, ki 

poda tudi svojo oceno. V kolikor je ocena negativna, mora prijavitelj napake odpraviti, v 

kolikor se želi izogniti postopku odvzema osnovnega certifikata. Tretje poročilo, po preteku 

treh let od podelitve osnovnega CDPP, je tudi končno poročilo, po katerem se izvede končna 

revizija vpeljave ukrepov. Revizijo najkasneje v roku dveh mesecev od oddaje poročila izvede 

zunanji revizor, ki poda svoje mnenje. Na osnovi mnenja revizorja in vmesnih poročil 

svetovalcev/ocenjevalcev revizorski svet poda končno oceno in v kolikor je ta pozitivna, 

organizacija pridobi polni CDPP, ki se ji ga podeli na svečani javni prireditvi (Ivanuša 

Bezjak 2014a, 24). 

4.3 Veljavnost, podaljšanje in uporaba CDPP 

Veljavnost osnovnega certifikata je tri leta, kolikor traja faza vpeljave ukrepov po izvedbenem 

načrtu. Osnovni CDPP se lahko prijavitelju odvzame po 18 mesecih od dneva podelitve, v 

kolikor ne predloži vseh zahtevanih letnih poročil o napredku, oziroma po šestih mesecih od 

roka predložitve vmesnega letnega poročila (Ekvilib Inštitut 2015, 19). 

Polni CDPP je veljaven 12 mesecev od pridobitve. Njegova veljavnost se lahko podaljša za 36 

mesecev, v kolikor prijavitelj ob končnem poročilu za pridobitev polnega certifikata (oziroma 

najkasneje v petih mesecih po oddaji končnega poročila) odda nov izvedbeni načrt za 

vpeljavo novih ukrepov. Postopek izbora ukrepov poteka po enakem postopku kot pri 

pridobitvi osnovnega CDPP, vendar s to razliko, da lahko postopek prijavitelj izpelje sam, s 

pomočjo notranjega svetovalca/ocenjevalca. Minimalno število novih ukrepov je tri, 

postopek, poročanje in ocenjevanje pa potekajo kot po pridobitvi osnovnega certifikata. Polni 

CDPP je tako potrebno po podobnem postopku podaljševati vsaka tri leta, pod pogojem, da je 

revizorska ocena za prejšnje triletno obdobje pozitivna in sklenjena pogodba o podaljšanju 

polnega certifikata z nosilcem certificiranja (Ivanuša Bezjak 2014b, 19). 

Po navedbah Ekvilib Inštituta (2015, 19-20) ima organizacija po podelitvi osnovnega CDPP 

pravico uporabljati registriran znak »Družini prijazno podjetje – osnovni certifikat« ali pa se 

lahko v primeru, da gre za javne ustanove, društva in nevladne organizacije, odloči tudi za 

znak »Družini prijazna organizacija – osnovni certifikat« (slika 2). Logotip lahko uporabljajo 

na promocijskih materialih, izdelkih, oglasih za zaposlitve in javnih predstavitvah 

organizacije, brez predhodnega dovoljenja imetnika blagovne znamke Ekvilib Inštituta pa se 

logotipa ne sme uporabljati kot del trženjske strategije ali akcije. V primeru, da je strošek 

postopka pridobitve osnovnega certifikata sofinanciral Evropski socialni sklad, morajo 

organizacije poleg logotipa za osnovni certifikat smiselno uporabljati tudi logotip 

sofinancerja. 
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Slika 2: Registriran znak »Družini prijazno podjetje – osnovni certifikat« 

Vir: Gen energija 2013. 

S pridobitvijo polnega CDPP ima organizacija pravico uporabiti znak »Družini prijazno 

podjetje – polni certifikat« (slika 3) za predstavitev in opis organizacije ter svojih izdelkov v 

javnosti, kot npr. na prireditvah, v oglasih, na pisemskem papirju in logotipu (Ekvilib 

Inštitut 2015, 20). 

 

Slika 3: Registriran znak »Družini prijazno podjetje – polni certifikat« 

Vir: Kapitalska družba 2016. 

Ivanuša Bezjak (2014b, 21) navaja, da pravice do uporabe posameznih znakov osnovnega ali 

polnega CDPP s pismenim dovoljenjem podeli imetnik blagovne znamke in nosilec postopka 

certificiranja Ekvilib Inštitut. Ob prekoračitvi namembnosti, navedene v pismenem 

dovoljenju, se organizaciji odvzame pravica do uporabe znaka »Družini prijazno podjetje«. 
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Imetnik certifikata lahko zaradi večje strukturne spremembe v organizaciji, odpuščanja, 

sprememb lastniške strukture ali drugih objektivnih razlogov poda prošnjo za mirovanje 

veljavnosti certifikata. Ob tem poda tudi predlog obdobja trajanja mirovanja certifikata. 

Postopek mirovanja pred potrditvijo obravnava in odobri revizorski svet. Imetnik certifikata v 

obdobju mirovanja certifikata ne sme promovirati navzven in navznoter, kar pomeni tudi 

umik znaka »Družini prijazno podjetje« s spletne strani oziroma drugih promocijskih 

materialov. Če razmere dopuščajo, organizacija sprejete družini prijazne ukrepe še naprej 

izvaja. Ko preteče obdobje mirovanja, revizorski svet znova obravnava in odobri ponovno 

aktivacijo certifikata na osnovi načrta implementacije. Predlog za to poda organizacija 

(Ekvilib Inštitut 2015, 21). 

4.4 Stroški pridobitve CDPP 

Postopek pridobitve CDPP torej poteka v dveh korakih, ki sta pridobitev osnovnega in 

pridobitev polnega certifikata. Temu primerno so zato prilagojeni in razdeljeni tudi stroški, ki 

jih postopek pridobitve certifikata zajema. 

4.4.1 Stroški pridobitve osnovnega CDPP 

Strošek pridobitve osnovnega CDPP je odvisen od velikosti organizacije (števila zaposlenih in 

letnega prihodka) in statusa organizacije (preglednica 3).  

Preglednica 3: Strošek pridobitve osnovnega CDPP 

Število zaposlenih Letni prihodek 

(mio EUR) 

Profitna organizacija 

(EUR brez DDV) 

Neprofitna organizacija 

(EUR brez DDV) 

10 - 50 do 8,8 1.850,00 1.295,00 

50 - 250 do 35 3.100,00 2.170,00 

250 – 1250 do 175 4.300,00 3.010,00 

1250 in več  5.500,00 3.700,00 

Vir: Ekvilib Inštitut 2016d 

Strošek pridobitve osnovnega certifikata mora biti poravnan pred pričetkom postopka in 

vključuje (Ekvilib Inštitut 2015, 28): 

- strošek svetovalca/ocenjevalca (v predvidenem obsegu), 

- izobraževanje notranjih svetovalcev/ocenjevalcev pri prijavitelju, 

- koordinacijo postopka, 

- zaključno oceno revizorskega sveta, 

- informiranje javnosti, 

- strokovno evalvacijo in 

- svečano podelitev osnovnega certifikata. 
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V primeru, da nosilec postopka certificiranja skupaj z ocenjevalcem/svetovalcem oceni, da je 

zaradi velikega števila zaposlenih ali zaradi raznolikosti delovnih procesov znotraj 

organizacije potrebnih več vzporednih postopkov, organizacija nosi stroške za vse posamezne 

postopke (Možina Florjanc 2010, 1504). 

4.4.2 Stroški pridobitve in podaljšanja polnega CDPP 

Strošek pridobitve polnega CDPP se obročno zaračunava skozi celotno obdobje vpeljave 

ukrepov in mora biti v celoti poravnan deset mesecev pred končno revizijo. Znaša 2.500,00 

EUR brez DDV in vključuje (Ekvilib Inštitut 2015, 28-29): 

- dva svetovalna dneva pri prijavitelju, 

- koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka, 

- končno revizijo, 

- organizacijo dveh strokovnih tematskih srečanj, 

- strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka in 

- javno podelitev polnega certifikata. 

Strošek podaljšanja polnega CDPP za novo triletno obdobje znaša 2.500,00 EUR brez DDV 

in prav tako vključuje svetovalne dneve, koordinacijo in evalvacijo postopka, triletno revizijo, 

organizacijo tematskih strokovnih srečanj in strokovno evalvacijo. Nadaljnje podaljševanje po 

drugem triletnem obdobju vključuje, za razliko od prvega podaljšanja, še udeležbo na dveh 

strokovnih srečanjih imetnikov certifikata in znaša 1.900,00 EUR brez DDV (Ekvilib 

Inštitut 2015, 29). 

4.5 Katalog družini prijaznih ukrepov 

Hartman (2015c, 15) navaja, da je katalog ukrepov jedro CDPP in zajema vsa bistvena 

področja delovnega procesa, ki vplivajo na usklajevanje zasebnega in družinskega življenja.  

Po Ekvilib Inštitutu (2016e) je katalog družini prijaznih ukrepov podlaga za izbor ukrepov. 

Vsebuje 76 ukrepov, ki so razdeljeni na osem področij: 

- delovni čas (17 ukrepov), 

- organizacija dela (8 ukrepov), 

- delovno mesto (4 ukrepi), 

- politika informiranja in komuniciranja (9 ukrepov), 

- veščine vodstva (8 ukrepov), 

- razvoj kadrov (12 ukrepov), 

- struktura plačila in nagrajevani dosežki (10 ukrepov) in 

- storitve za družine (8 ukrepov). 
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Organizacije morajo iz nabora ukrepov izbrati minimalno sedem ukrepov, štiri obvezne in 

vsaj tri dodatne. Med obvezne ukrepe spadajo komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z 

zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine ter izobraževanje 

vodij na področju usklajevanja dela in družine. Izbrani ukrepi morajo biti z vsaj dveh različnih 

področij, ki jih ureja katalog ukrepov (Ekvilib Inštitut 2015, 15). 

Po Hartman (2014, 21) lahko ukrepe razdelimo na dve skupini. Ukrepi prve skupine delujejo 

dolgoročno in spreminjajo organizacijsko kulturo ter imajo s tem posreden vpliv. Ukrepi 

druge skupine pa imajo neposreden vpliv in takoj vplivajo na zaposlene, njihov učinek pa ni 

pogojen s predhodno spremembo organizacijske kulture. 

Kranjc Kušlan (2007, 6) pravi, da so si ukrepi med seboj zelo različni, tako finančno kot 

organizacijsko. Enak ukrep lahko za neko organizacijo pomeni le formalnost in ga je potrebno 

vpisati le še v interne dokumente, za drugo pa že spreminjanje kulturnega in organizacijskega 

vzorca, kar pomeni veliko več vloženega napora v njihovo vpeljavo. Prav tako pravi (prav 

tam), da je pomembno, da na ukrepe ne gledamo kot na finančno breme, temveč kot vložek v 

boljše upravljanje s človeškimi viri in optimizacijo delovnih procesov. 

Družini prijazni ukrepi, ki so organizacijam na voljo za vpeljavo, so razdeljeni na osem 

področij aktivnosti. Posamezna področja in ukrepi, ki jih zajemajo, so opisani v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Področja družini prijaznih ukrepov CDPP 

Št. Področje Opis ukrepov 

1. Delovni čas Ukrepi, ki omogočajo večjo prožnost delovnega časa 

(prilagodljiv čas prihoda in odhoda na delovno mesto, 

skrajšan delovni čas in dodatni dnevi dopusta zaradi 

družinskih obveznosti, organizacija dežurstev, otroški 

časovni bonusi). 

2. Organizacija dela Ukrepi, ki niso finančno zahtevni, terjajo pa določene 

organizacijske napore. Gre za določitev pravil v samem 

delovnem procesu in timskem delu (tim za UPDŽ, 

inovacije v delovnih procesih, nadomeščanja službene 

poti, »tihe ure« za nemoteno opravljanje nalog). 

3. Delovno mesto Organizacijsko zahtevni ukrepi, ki zahtevajo precejšno 

mero obojestranskega zaupanja in omogočajo prostorsko 

prožnost delovnega mesta (delo na domu, finančna in 

tehnična podpora delovnih mest na domu). 

4. Politika informiranja 

in komuniciranja 

Področje ukrepov, ki zajema informiranje in 

komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo, 

komuniciranje z dalj časa odsotnimi sodelavci, dneve 

odprtih vrat in druženja med zaposlenimi in njihovimi 

družinskimi člani. 

5. Veščine vodstva Ukrepi, ki se dotikajo vodenja kot enega 

najpomembnejših področij v postopku certificiranja, saj je 

zelo pomembno, da vodstvo ukrepe podpira. 

(izobraževanje vodij na področju UPDŽ, socialne veščine 

vodstva, ocenjevanja vodij v luči UPDŽ). 

6. Razvoj kadrov Zajema ukrepe, ki se ne dotikajo neposredno UPDŽ, 

vendar pomagajo organizaciji pri načrtovanju kadrovske 

strategije, kariernega razvoja ter zavzetosti zaposlenih 

(izobraževanja, vključevanje po daljši odsotnosti, podpora 

očetovskemu dopustu, individualni karierni načrti, 

korporativno prostovoljstvo). 

7. Struktura plačila in 

nagrajevani dosežki 

Sklop ukrepov, ki imajo finančne posledice (posojila in 

pomoč, obdaritve in štipendije za otroke zaposlenih, 

ponudba za prosti čas, psihološko svetovanje).  

8. Storitve za družine Ukrepi, ki so neposredno namenjeni zaposlenim z otroki 

(varstvo otrok v organizaciji in izven nje, prostor za 

otroke, počitniška ponudba za otroke, sprostitveni 

prostor). 

Vir: Hartman 2015c. 

Katalog ukrepov se vsako leto revidira in prilagaja realnemu stanju v organizacijah, zato se 

število zajetih ukrepov neprestano spreminja. Organizacije lahko dodatno vpeljejo tudi ukrepe 

izven kataloga, v kolikor so ti primerni in smiselni. Če bi se te ukrepe dalo smiselno vpeljati 
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tudi v druge organizacije, se ob naslednji izdaji tudi uvrstijo v nov katalog ukrepov 

(Hartman 2015c, 15). 

Ekvilib Inštitut (2016f) navaja, da katalog ukrepov v polnem obsegu ni javno objavljen in je 

dostopen samo tistim organizacijam, ki se prijavijo v postopek pridobitve certifikata. S tem 

želijo zagotoviti strokoven in optimalen izbor ukrepov, ki so primerni za posamezno 

organizacijo. Po njihovem mnenju je to mogoče le skozi svetovalni postopek, ki poteka v 

okviru pridobitve certifikata. Knaflič (2010, 61) pravi, da lahko tako organizacije, preden jim 

je predstavljen celoten katalog, same inovativno oblikujejo in predlagajo svoje ukrepe glede 

na svoje potrebe in značilnosti njihovega delovnega okolja. 

Meglič (2015, 67) ugotavlja, da je v obdobju od leta 2008 do 2013 največ organizacij sprejelo 

ukrep izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (86 %) s področja veščin 

vodstva, sledi pa mu otroški časovni bonus (82 %), ki je uvrščen med ukrepe s področja 

delovnega časa. Tretji najpogostejši izbrani ukrep organizacij pa je po ugotovitvah avtorja 

(Meglič 2015, prav tam), komuniciranje z zaposlenimi (81 %), ki spada v področje politike 

informiranja in komuniciranja. V raziskavi Knaflič (2010) je bilo ugotovljeno, da je 

najpogosteje izbrani ukrep zabava/izleti za zaposlene s področja politike informiranja in 

komuniciranja, ki ga je izbralo slabe tri četrtine organizacij. Drugi in tretji najpogosteje 

izbrani ukrep pa sta s področja delovnega časa. Tako kot pri raziskavi Meglič (2015) je na 

drugem mestu otroški časovni bonus, sledi pa mu ukrep fiksen osrednji delovni čas z izbiro 

prihoda in odhoda. 

Knaflič (2010) ugotavlja, da so torej najpogosteje izbrani ukrepi s področja politike 

informiranja in komuniciranja (zabava/izleti za zaposlene, odnosi z javnostmi, delovna 

srečanja z zaposlenimi) ter delovnega časa (fleksibilni delovni čas, prost dan na prvi šolski 

dan, skrajšan delovni čas, načrtovanje letnega dopusta). Avtor (prav tam) pravi, da je to 

pokazatelj, da je vidik komuniciranja z zaposlenimi zelo pomemben dejavnik, ki nakazuje, da 

management prenaša pozitivno naklonjenost do uporabe ukrepov na druge zaposlene in tako s 

svojim vedenjem vzpostavlja zavedanje, da lahko zaposleni te ukrepe neobremenjeno 

izkoriščajo. Avtor (prav tam) pravi, da je veliko sprejetih ukrepov s področja prilagoditve 

delovnega časa morda pokazatelj, da kriterij za ocenjevanje delovne uspešnosti ni več 

delavčeva prisotnost na delovnem mestu. Ti ukrepi so zelo konkretni, enostavni za vpeljavo in 

pri zaposlenih zelo prepoznani in hitro sprejeti. Tudi Meglič (2015) v svoji raziskavi 

ugotavlja, da približno 47 % organizacij navaja, da ukrepi s področja delovnega časa tudi 

najbolj motivirajo zaposlene. 

4.6 Učinki vpeljave in izvajanja CDPP 

Po mnenju Ekvilib Inštituta (2016b) ima pridobitev certifikata mnoge kratkoročne kot tudi 

dolgoročne učinke v organizaciji. Ti so opazni na različnih ravneh, in sicer od vodstva, 
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zaposlenih do organizacije. Ekvilib Inštitut (prav tam) navaja, da je na ravni vodstva ena 

izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata preizpraševanje vodstva oziroma managementa o 

njihovem načinu vodenja podjetja in s tem zaposlenih. Ivanuša Bezjak (2014a, 23) pravi, da 

vodstvo z vpeljavo ukrepov sporoča, da je zrelo za spremembe, inovacije, nova znanja in nove 

načine vodenja. Pripravljeno je na dodatno izobraževanje, ki jim razširi pogled in pokaže, da 

je uspešnost podjetja odvisna od vseh zaposlenih, ne le peščice. Avtor (prav tam) navaja, da 

organizacija s certifikatom svojim zaposlenim sporoča, da jim ni vseeno za njih in za njihovo 

počutje na delu. V kolikor zaposleni občutijo, da so soustvarjalci uspeha organizacije in lažje 

usklajujejo poklicno in družinsko življenje, tudi bolje ter brez dodatnega stresa in skrbi 

opravljajo svoje delo. S tem se zvišuje njihova motivacija in zadovoljstvo, s katerim pa je 

povezana tudi pripadnost organizaciji. Zaposleni so bolj zbrani in mirni na delovnem mestu, 

če vedo, da so poskrbeli za vse družinske obveznosti. Posledično so zato tudi bolj produktivni, 

kar pa organizaciji prinaša pozitivne ekonomske učinke. Avtor (prav tam) pravi, da poleg 

večje produktivnosti, boljše organizacije dela, manj absentizma in manj stroškov v zvezi z 

zaposlovanjem organizacija pridobi tudi na ugledu. 

Po ugotovitvah raziskave (Meglič 2015, 70) so v organizacijah, ki so prejele osnovni CDPP, v 

51,1 % spremembe po uvedbi certifikata vidne in v 15,6 % zelo vidne. Avtor (prav tam) 

ugotavlja, da so te pozitivne spremembe, glede na obdobje pred certificiranjem, bolj vidne v 

manjših kot v večjih organizacijah. Avtor (prav tam) ugotavlja tudi, da je zadovoljstvo 

zaposlenih po uvedbi družini prijaznih ukrepov v 53,3 % organizacij večje, medtem ko v 

40 % organizacij spremembe niso vidne. Ugotavlja (prav tam), da se to zadovoljstvo najbolj 

opazi v večji navezanosti na organizacijo (55,6 %), manjši bolniški odsotnosti (17,8 %) ter 

manjši fluktuaciji (11,1 %). 

Učinke vpeljanih družini prijaznih ukrepov je težko realno ovrednotiti, ker ni vzpostavljenega 

predpisanega sistema merjenja, ki bi omogočal objektivno spremljanje kazalcev. Subjektivna 

ocena pa je lahko pristranska, podvržena olepševanju, samopromociji, prikazovanju v boljši 

luči ipd. in tako morda ne prikazuje realnega stanja v organizaciji. Vodje projektov CDPP v 

posameznih organizacijah bodo tako brez primernega sistema merjenja učinkov težko 

prepričali svoje nadrejene in javnost, da izvajanje družini prijaznih ukrepov prinaša številne 

koristi (Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor 2010, 41). Tudi Meglič (2015) ugotavlja, da je 

med organizacijami s prejetim osnovnim CDPP zgolj slaba polovica takšnih, ki za svoje 

potrebe in evidenco spremljajo učinke ukrepov, večino s pomočjo kvalitativnih kazalnikov, 

kjer pa je ocena lahko subjektivna in pristranska.  

4.7 Slabosti vpeljave in izvajanja CDPP 

Organizacije se v projekt CDPP vključujejo prostovoljno z namenom, da imajo od tega tudi 

določene koristi. Tako kot pri vsaki stvari ima lahko tudi vpeljava in izvajanje ukrepov CDPP 

poleg pozitivnih učinkov tudi negativne učinke oziroma slabosti. 
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Glamočak (2015, 23) opredeljuje šest glavnih slabosti vpeljave CDPP. Kot prvo navaja 

strošek vpeljave certifikata, ki predstavlja problem predvsem manjšim podjetjem, kljub 

dejstvu, da jim certifikat dolgoročno prinaša številne koristi, ki so lahko večje od stroška, ki 

ga organizacija nameni za vpeljavo certifikata. Druga slabost je zapostavljenost zaposlenih 

brez družinskih obveznosti, saj so ukrepi v veliki meri namenjeni tistim zaposlenim, ki imajo 

družino oziroma otroke. To dokazuje tudi raziskava (Konavec 2015, 16), kjer skoraj 80 % 

zaposlenih meni, da je večina ukrepov namenjenih zaposlenim, ki imajo predšolske ali 

šoloobvezne otroke. 

Tretja slabost, ki jo navaja Glamočak (2015, prav tam), je, da se zaposlenim nalaga dodatno 

delo v zvezi z administrativnimi postopki, ki so potrebni pri postopku pridobitve in vpeljave 

certifikata ter pripravi obveznih poročil. Četrta slabost je vezana na zaposlene, ki opravljajo 

delo s krajšim delovnim časom. Ti na eni strani preživijo več časa z družino, vendar so po 

drugi strani prikrajšani pri plačilu. Kot peto slabost opredeljuje delo na domu, pri katerem 

včasih zaposleni težko potegnejo mejo med zasebnostjo in službo, kar jim povzroča dodaten 

stres. Poleg tega se ti težje udeležujejo dodatnih izobraževanj, imajo manj možnosti za 

druženje in niso vedno prisotni na sestankih v organizaciji. Zadnja slabost vpeljave CDPP naj 

bi bila reorganizacija dela, ki je predvsem v manjših organizacijah ob odsotnosti sodelavca 

težko izvedljiva. 
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5 EMPIRIČNI VIDIK UČINKOV VPELJAVE IN IZVAJANJA CERTIFIKATA 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

Za namene pričujoče magistrske naloge smo izvedli empirično raziskavo, s pomočjo katere 

smo želeli proučiti časovno povezanost vpeljave in izvajanja CDPP oziroma povezanost 

dolžine izvajanja projekta z učinki izvajanja projekta na različnih področjih v organizacijah. V 

prvem delu opisujemo potek raziskave in vzorec, v drugem delu pa rezultate kvantitativnega 

in kvalitativnega raziskovalnega dela. 

5.1 Potek raziskave 

V naslednjih podpoglavjih predstavljamo raziskovalni instrument, pilotno študijo, postopek 

pridobivanja podatkov ter opredeljujemo populacijo in vzorec raziskave. 

5.1.1 Raziskovalni instrument 

Kot orodje za pridobivanje podatkov smo uporabili kombiniran spletni anketni vprašalnik, ki 

je bil konstruiran na osnovi pregleda strokovne in znanstvene literature, predhodno izvedenih 

raziskav in vprašalnikov, ki so bili razviti v sorodne namene (Ekvilib Inštitut 2016b; Ekvilib 

Inštitut 2016e; Ekvilib Inštitut 2015; Smeaton, Ray in Knight 2014; Ferk 2012; Bevan 2011; 

Knaflič 2010; Stropnik 2007; Mihalič 2007; Lipičnik 1999). Oblikovan in izveden je bil preko 

spletne aplikacije 1ka. Vprašalnik je v osnovi obsegal 30 vprašanj, skupaj z vprašanji, ki so 

bila pogojena z določenimi odgovori, je bilo v vprašalniku možno odgovoriti na največ 52 

vprašanj. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa, glede na njihovo strukturo pa je bil 

vprašalnik razdeljen na pet vsebinskih sklopov. 

V uvodnem vsebinskem sklopu je posamezen anketiranec podal osnovne podatke o 

organizaciji, in sicer: 

- regijo, v kateri ima njihova organizacija sedež, 

- glavno dejavnost organizacije, 

- vrsto sektorja, v katerem organizacija deluje (1 - zasebni sektor, 2 - javni sektor, 

3 - drugo), 

- število zaposlenih v organizaciji (1 - manj kot 50, 2 - od 50 do 250, 3 - več kot 250), 

- leto pridobitve CDPP, 

- trenutni status organizacije glede CDPP (1 - aktiven, 2 - neaktiven, 3 - v mirovanju) in 

- tip CDPP, ki ga organizacija ima (1 - osnovni certifikat, 2 - polni certifikat). 

Anketirancem, ki so za status organizacije glede CDPP podali odgovor »neaktiven«, smo 

zastavili dve dodatni vprašanji. Zanimalo nas je, do katerega leta je njihova organizacija imela 

CDPP, poleg tega pa smo anketirance prosili tudi, da navedejo razlog, zaradi katerega so 

izstopili iz projekta CDPP. Slednje vprašanje je bilo odprtega tipa. 
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V drugem vsebinskem sklopu smo se osredotočili na področja in družini prijazne ukrepe, ki so 

jih organizacije vpeljale v okviru CDPP. V anketni vprašalnik smo vključili vseh osem 

področij aktivnosti, iz katerih izhajajo ukrepi CDPP. Za vsako področje so anketiranci 

označili, ali so vpeljali ukrepe v okviru projekta CDPP (možna odgovora: da/ne). V primeru, 

da so na področju vpeljali ukrepe, so zapisali tudi število vpeljanih ukrepov ter izpostavili 

največ pet ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše na določenem področju.  

Tretji, osrednji sklop vprašanj se je nanašal na učinke vpeljave in izvajanja CDPP. Sestavljalo 

ga je šest sklopov vprašanj oziroma 38 trditev. V tem sklopu smo vsa vprašanja izmerili na 5-

stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer vrednost 1 pomeni, da se anketiranec s podano 

trditvijo sploh ne strinja, vrednost 5 pa, da se anketiranec s podano trditvijo popolnoma 

strinja. Pri tem smo se osredotočili na šest glavnih področij delovanja organizacije, in sicer: 

- odsotnost z dela, 

- fluktuacija zaposlenih, 

- klima v organizaciji, 

- produktivnost zaposlenih, 

- konkurenčnost organizacije in 

- ugled organizacije. 

V četrti sklop smo vključili vprašanja, s katerimi smo želeli prejeti mnenja in predloge glede 

CDPP. Najprej smo anketirance vprašali, kakšen se jim zdi postopek pridobitve CDPP. Pri 

tem so imeli na izbiro naslednje odgovore: 1 - enostaven, 2 - zahteven, 3 - prezahteven. V 

primeru, da je anketiranec na vprašanje odgovoril, da se mu zdi postopek pridobitve CDPP 

prezahteven, smo ga vprašali tudi, zakaj tako meni (vprašanje odprtega tipa). V nadaljevanju 

sklopa smo anketirance prosili tudi, da so podali predloge sprememb pri samih ukrepih CDPP 

ter pri projektu CDPP na splošno (vprašanje odprtega tipa). Iz nabora odgovorov smo 

anketirance prosili tudi, da so izbrali eno izmed področij ukrepov CDPP, ki se je po njihovem 

mnenju v njihovi organizaciji pokazalo za najpomembnejše, ter eno izmed področij ukrepov 

CDPP, ki je po njihovem mnenju najpomembnejše za prihodnost njihove organizacije. Izbirali 

so med naslednjimi področji: 1 - delovni čas, 2 - organizacija dela, 3 - delovno mesto, 4 - 

politika informiranja in komuniciranja, 5 - veščine vodstva, 6 - razvoj kadrov, 7 - struktura 

plačila in nagrajevani dosežki, 8 - storitve za družine. Za oboje smo anketirance prosili tudi, 

da so svoj odgovor oziroma izbiro tudi pojasnili. Nenazadnje pa smo anketirancem v tem 

sklopu ponudili tudi možnost, da so izrazili svoje mnenje glede vpliva certifikata CDPP na 

stroške poslovanja organizacije (vprašanje odprtega tipa). 

V zadnji, peti sklop vprašalnika, smo vključili demografska vprašanja, s katerimi smo zbrali 

splošne informacije o anketirancih oziroma vodij in članov tima CDPP, ki so v posamezni 

organizaciji izpolnili vprašalnik. Pri tem smo anketirance povprašali po njihovem spolu (1 - 

moški, 2 - ženska, 3 - ne želim odgovoriti) in starosti (1 - do 25 let, 2 - od 26 do 35 let, 3 - od 

36 do 45 let, 4 - od 46 do 55 let, 5 - od 56 do 65 let, 6 - 66 let in več, 7 - ne želim odgovoriti). 
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Zanimala nas je tudi njihova najvišja dosežena izobrazba, pri čemer so izbirali med 

možnostmi: 1 - osnovna šola ali manj, 2 - poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola), 

3 - štiriletna srednja šola, 4 - višja šola, 5 - visoka šola – prva stopnja, 6 - univerzitetna 

izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij), 7 - znanstveni magisterij ali 

doktorat, 8 - ne želim odgovoriti. Prav tako nas je zanimala tudi vloga anketiranca pri projektu 

CDPP, in sicer: 1 - vodja tima CDPP, 2 - član tima CDPP, 3 – drugo in 4 - ne želim 

odgovoriti. 

5.1.2 Pilotna študija 

Pred uporabo vprašalnika smo izvedli pilotno študijo na vzorcu 10 enot. S tem smo vprašalnik 

testirali in preverili njegovo zanesljivost in veljavnost. 

Za preverjanje razumljivosti vprašanj, strukture vprašalnika, morebitnih drugih 

pomanjkljivosti in časa izpolnjevanja smo vprašalnik naslovnikom poslali s prošnjo o mnenju 

o vprašalniku. Vprašalnik sta izpolnila dva naslovnika, ki sta podala svoji mnenji in 

komentarje. Vprašalnik je bil v pregled poslan tudi Ekvilib Inštitutu kot nosilcu certificiranja. 

Njihovo opozorilo se je nanašalo na vsebinsko odprto vprašanje, kjer naj bi anketiranci 

naštevali vpeljane ukrepe. Njihovo mnenje je bilo, da bi tako zastavljeno vprašanje od 

anketirancev zahtevalo preveč časa (še posebej iz organizacij, kjer je število vpeljanih 

ukrepov veliko) in bi zelo podaljšalo čas izpolnjevanja in povečalo tveganje, da anketiranci 

vprašalnika ne bi izpolnili do konca. Vsa mnenja, pripombe in opozorila so bila upoštevana 

pri oblikovanju dokončnega anketnega vprašalnika, ki je v celoti predstavljen v prilogi 1. 

Zanesljivost merjenja se nanaša na določene lastnosti izmerjenih spremenljivk in se 

najpogosteje nanaša na ponovljivost in konsistentnost merjenja. V tem smislu se zanesljivost 

vprašalnika nanaša na stabilnost merjenja in nam pove, kako natančno smo izmerili določen 

fenomen in ali bomo ob ponovnem merjenju na istih enotah in z istim vprašalnikom pridobili 

enake podatke kot ob prvotnem merjenju (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 8). 

Veljavnost merjenja pa se nanaša predvsem na odnos med (teoretičnim) konstruktom in 

(izmerjeno) spremenljivko. V tem pogledu je vprašalnik veljaven, če z njim pridobimo 

podatke, ki smo jih tudi želeli pridobiti (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 68). 

Zanesljivost in veljavnost vprašalnika smo izmerili s pomočjo Cronbachovega koeficienta α. 

Vprašalnik je zanesljiv, kadar koeficient zavzame vrednost α = 0,7 ali več (Field 2009, 675). 

Zanesljivost vprašalnika v vseh sklopih presega 0,8, kar nakazuje visoko zanesljivost 

vprašalnika. 
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5.1.3 Postopek raziskave 

V vsaki organizaciji imajo oblikovan projektni tim, ki skrbi za izvajanje aktivnosti v okviru 

CDPP. Vodja tima projekta CDPP pa je odgovoren za pripravo poročil v zvezi z vpeljavo in 

izvajanjem ter poročanje nosilcu certificiranja Ekvilib Inštitutu. Glede na to, da smo z 

raziskavo želeli pridobiti mnenja in ugotoviti, ali je dolžina izvajanja projekta CDPP 

povezana z učinki uvedbe ukrepov CDPP v organizacijo, smo povabila k reševanju anketnega 

vprašalnika naslovili na vodje timov oziroma člane tima projekta CDPP v posameznih 

organizacijah. 

Povabilo k sodelovanju pri raziskavi in spletno povezavo do anketnega vprašalnika je po 

elektronski pošti posredoval Ekvilib Inštitut neposredno vodjem timov CDPP. Za 

organizacije, ki nimajo več certifikata, Ekvilib Inštitut kontaktov ne hrani, zato smo jih 

pridobili sami. Na osnovi pridobljenega seznama organizacij, ki certifikata nimajo več, smo 

predhodno telefonsko kontaktirali vsako organizacijo in osebno nagovorili vodje tima ali 

člane tima, v kolikor vodje niso bili več zaposleni v organizaciji. Pri tem je bilo ugotovljeno, 

da v petih organizacijah med zaposlenimi ni nikogar več, ki je bil član tima CDPP, za šest 

organizacij pa je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo več. Vse ostale organizacije oziroma osebe, 

ki so bile vpete v vpeljavo in izvajanje CDPP v njihovih organizacijah, so izkazale 

pripravljenost k sodelovanju v raziskavi in so nam posredovale elektronski naslov za 

posredovanje povabila k sodelovanju. 

Raziskava je potekala v obdobju od 5. septembra 2016 do 4. oktobra 2016. Povabila k 

sodelovanju v raziskavi so bila organizacijam prvič poslana 5. septembra 2016. Zaradi slabše 

odzivnosti so bila povabila še enkrat poslana 19. septembra 2016. 

5.1.4 Opredelitev populacije in vzorca 

V projekt CDPP se je do vključno leta 2015 vključilo 246 organizacij. V našo raziskavo smo 

vključili celotno populacijo, torej smo k sodelovanju povabili vse organizacije v RS, ki imajo 

ali so imele vpeljan sistem CDPP v obdobju od leta 2007 do leta 2015. Iz raziskave smo 

izvzeli šest organizacij, ki ne poslujejo več, in pet organizacij, kjer med zaposlenimi ni več 

članov tima projekta CDPP. 

Skupno je bil v izpolnjevanje anketni vprašalnik tako posredovan 235 organizacijam. Od teh 

imajo aktivni status certifikata 204 organizacije, 31 organizacij pa certifikata nima več 

oziroma ga imajo zaradi postopka reorganizacije v mirovanju. 

Skupno smo prejeli 111 ustrezno oziroma delno rešenih vprašalnikov (47 %), 80 vprašalnikov 

pa so anketiranci rešili v celoti (34 %). 
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5.2 Opis vzorca 

V podpoglavju opisa vzorca prikazujemo rezultate kvantitativnega raziskovanja proučevanega 

vzorca. Prav tako zaradi vsebinske smiselnosti v posameznih delih tega podpoglavja 

prikazujemo tudi spoznanja kvalitativnega raziskovanja proučevanega vzorca.  

5.2.1 Regija sedeža organizacije 

V največjem deležu imajo organizacije sedež poslovanja v Osrednjeslovenski regiji (43 %). 

16 % jih prihaja iz Podravske regije, 7 % iz Gorenjske regije, 6 % pa iz Savinjske regije. Po 

5 % organizacij ima svoj sedež v Dolenjski, Primorsko-notranjski, Obalno-kraški in Posavski 

regiji. Sledijo organizacije iz Pomurske regije (3 %) in Koroške regije (3 %). Najmanjši delež 

(2 %) je organizacij iz Zasavske regije. Porazdelitev je prikazana na sliki 4, pri čemer je n = 

111. 

 

Slika 4: Regija sedeža organizacije 

5.2.2 Glavna dejavnost organizacije 

Večina organizacij deluje na področju zdravstva in socialnega varstva (21 %). 17 % jih deluje 

na področju drugih dejavnostih, 14 % pa je tistih, ki delujejo na področju finančnih in 

zavarovalniških dejavnosti. 8 % organizacij se ukvarja s predelovalno dejavnostjo, enak delež 

organizacij pa svoje delovanje uvršča med druge raznovrstne poslovne dejavnosti. 7 % 

organizacij se ukvarja z oskrbo z električno energijo, plinom in paro, 6 % organizacij pa 

deluje na področju informacijskih in komunikacijskih dejavnosti. 4 % organizacij spada med 
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dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti, prav tako 4 % 

jih je s področja izobraževalne dejavnosti. 3 % se jih ukvarja s strokovnimi, znanstvenimi in 

tehničnimi dejavnostmi, enak delež pa je tudi organizacij s področja oskrbe z vodo, ravnanja z 

odplakami in odpadki ter saniranja okolja. 2 % organizacij deluje na področju 

nepremičninskih dejavnosti, prav tako 2 % pa na področju trgovine, vzdrževanja in popravila 

motornih vozil. Najmanjši delež (1 %) organizacij pa se ukvarja z gradbeništvom. 

Porazdelitev je prikazana na sliki 5, pri čemer je n = 111. 

 

Slika 5: Glavna dejavnost organizacije 

5.2.3 Uvrstitev organizacije glede na sektor 

Več kot polovica (51 %) organizacij je iz zasebnega sektorja, dobra tretjina (35 %) pa je 

organizacij javnega sektorja. 14 % organizacij uvrščamo pod »drugo« (javno-zasebno 

partnerstvo, društva ipd.). Porazdelitev je prikazana na sliki 6, pri čemer je n = 111. 
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Slika 6: Uvrstitev organizacije glede na sektor 

5.2.4 Število zaposlenih v organizaciji 

Največ je organizacij (44 %), ki zaposlujejo med 50 in 250 ljudi. 33 % organizacij ima več 

kot 250 zaposlenih, 23 % pa je takšnih z manj kot 50 zaposlenimi. Porazdelitev je prikazana 

na sliki 7, pri čemer je n = 111. 

 

Slika 7: Število zaposlenih v organizaciji 

5.2.5 Leto pridobitve CDPP 

Med anketiranci je 16 % tistih, ki so zaposleni v organizacijah, ki so CDPP prejele leta 2014. 

V letih 2012 in 2013 je CDPP prejelo po 15 % organizacij, vključenih v anketo, v letih 2007, 

2008, 2011 in 2015 pa je CDPP prejelo po 11 % organizacij, vključenih v anketo. Med 
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anketiranci je 6 % zaposlenih v organizacijah, ki so CDPP prejele leta 2010, 4 % pa je 

zaposlenih v organizacijah, ki so CDPP prejele leta 2009. Porazdelitev je prikazana na sliki 8, 

pri čemer je n = 110. 

 

Slika 8: Leto pridobitve CDPP 

5.2.6 Status organizacije glede CDPP 

Večina anketirancev (81 %) je status organizacije, v kateri so zaposleni, v odnosu do CDPP 

označila za aktivnega. 16 % anketirancev poroča, da je status njihove organizacije glede 

CDPP neaktiven, v 3 % primerov pa je status glede CDPP v mirovanju. Porazdelitev je 

prikazana na sliki 9, pri čemer je n = 110. 

 

Slika 9: Status organizacije glede CDPP 
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5.2.7 Leto zaključka CDPP 

Med organizacijami, ki imajo neaktiven status glede CDPP, je 29 % tistih, ki jim je status 

CDPP potekel leta 2015, 23 % pa tistih, ki jim je ta status potekel leta 2010. 12 % organizacij 

se je status CDPP zaključil leta 2011, po 6 % organizacij pa v letih 2008, 2009, 2012, 2013, 

2014 in 2016 (slika 10). Porazdelitev je prikazana na sliki 10, pri čemer je n = 17. 

 

Slika 10: Leto zaključka CDPP 

Kvalitativni vidik zaključka CDPP oziroma izstopa iz projekta CDPP 

Pri tem vprašanju smo anketirancem zastavili tudi podvprašanje, saj nas so nas zanimali 

razlogi za izstop iz projekta CDPP. Vprašanje se je glasilo: »Zakaj ste izstopili iz projekta 

CDPP?«  

Na vprašanje smo pridobili deset veljavnih odgovorov, ki smo jih analizirali s pomočjo 

metode analize vsebine. Pri devetih anketirancih smo z analizo izpostavili skupen ključni 

vidik izstopa iz projekta, ki ga predstavljajo stroški projekta. Stroški projekta se pri vseh 

anketirancih navezujejo na stroške pridobitve certifikata, plačevanje licenčnin in stroške 

nadgradnje certifikata. En anketiranec
1
 pa je kot razlog izstopa iz projekta navedel menjavo 

vodstva v organizaciji, posledic te menjave pa ni natančneje utemeljil. 

Prav tako smo s to analizo pri treh že obravnavanih odgovorih pridobili dodatna mnenja, v 

katerih udeleženci poudarjajo, da so med razlogi za izstop iz projekta CDPP tudi notranje 

spremembe v organizaciji, in sicer, da izvajajo dejavnosti projekta samostojno, torej brez 

certifikata in denarna sredstva, ki bi jih bilo potrebno nameniti za projekt, neposredno 

namenjajo vlaganju v ugodnosti za zaposlene. Podrobnejši pregled analize je predstavljen v 

preglednici 1 priloge 4. 

                                                 

1
 Termin »anketiranec« uporabljamo za oba spola. 
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Na eni strani vpeljava in izvajanje nekaterih družini prijaznih ukrepov ne povzroča pretiranih 

stroškov, na drugi strani pa je lahko vpeljava in izvajanje ukrepov precej draga. Pri izvajanju 

analize stroškov in koristi družini prijaznih ukrepov moramo kratkoročne stroške skrbno 

pretehtati in jih primerjati glede na dolgoročne koristi za organizacijo. Pomembno je, da 

gledamo dolgoročno, saj ni pričakovati, da bodo vsi učinki vidni že na začetku (ILO 2004, 3). 

Hartman (2015c, 21) pravi, da je uspešna vpeljava ukrepov v veliki meri odvisna od vodstva, 

ki mora voditi z zgledom in ukrepe tudi podpirati ter koristiti. Prav zato je pri vpeljavi tudi 

obvezen ukrep izobraževanje vodij na področju usklajevanja poklicnega in družinskega 

življenja. 

5.2.8 Tip CDPP 

Večina sodelujočih organizacij (57 %) ima osnovni certifikat CDPP, 43 % organizacij pa 

polni certifikat. Porazdelitev je prikazana na sliki 11, pri čemer je n = 110. 

 

Slika 11: Tip CDPP 

5.3 Ukrepi in področja ukrepov CDPP 

V tem podpoglavju predstavljamo kvantitativni in kvalitativni vidik ukrepov in področij 

ukrepov CDPP. 

5.3.1 Vpeljani ukrepi na posameznih področjih aktivnosti 

Kot prikazuje slika 12, so organizacije na različnih področjih delovanja vpeljale ukrepe, ki 

izhajajo iz okvira CDPP. Izkaže se, da je kar 96 % organizacij vpeljalo ukrepe na področju 

politike informiranja in komuniciranja, 94 % organizacij pa na področju delovnega časa 

zaposlenih. 80 % organizacij je ukrepe vpeljalo na področju organizacije dela, prav tako 80 % 
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organizacij pa na področju veščin vodstva in 78 % organizacij na področju storitev za družine. 

62 % organizacij je ukrepe vpeljalo na področju razvoja kadrov, 60 % organizacij na področju 

strukture plačil in nagrajevanih dosežkov, 51 % organizacij pa na področju organizacije 

delovnih mest. 

 

 

 

 

  

  

Slika 12: Vpeljani ukrepi na posameznih področjih aktivnosti 
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5.3.2 Povprečno število vpeljanih ukrepov 

Na sliki 13 prikazujemo povprečno število vpeljanih ukrepov s posameznega področja in 

povprečno število skupaj vpeljanih ukrepov. V povprečju so organizacije vpeljale 13,9 

ukrepa. Največ ukrepov so vpeljale na področju politike informiranja in komuniciranja (2,6) 

in delovnega časa (2,5). Sledijo jima področja storitev za družine s povprečno 1,8 vpeljanega 

ukrepa, veščine vodstva in struktura plačil in nagrajevani dosežki s povprečno 1,5 vpeljanega 

ukrepa. Povprečno 1,4 vpeljanega ukrepa je bilo na področju organizacije dela in razvoja 

kadrov. Najmanj vpeljanih ukrepov pa je bilo na področju delovnih mest, in sicer 1,2 v 

povprečju. 

 

Slika 13: Povprečno število vpeljanih ukrepov CDPP 

5.3.3 Področja ukrepov CDPP, ki so se v organizacijah izkazala za najpomembnejša 

Slika 14 prikazuje področja ukrepov, ki so jih organizacije označile kot najpomembnejše za 

dosedanje delovanje organizacije. Slaba polovica organizacij za najpomembnejše področje 

navaja delovni čas (47 %) in slaba četrtina področje storitve za družine (23 %). 

Najpomembnejše področje, s katerega so vpeljali družini prijazne ukrepe, je za 11 % 

organizacij politika informiranja in komuniciranja, za 6 % organizacij veščine vodstva, za 5 % 

organizacij struktura plačila in nagrajevani dosežki, za 4 % organizacij organizacija dela in za 

3 % organizacij delovno mesto. Za najmanj pomembno navajajo organizacije področje 

razvoja kadrov (1 %). 
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Slika 14: Področja ukrepov CDPP, ki so se v organizacijah izkazala za najpomembnejša 

Kvalitativni vidik področja ukrepov CDPP, ki so se v organizacijah izkazala za 

najpomembnejša 

Pri tem vprašanju smo anketirancem zastavili tudi podvprašanje, saj nas je zanimalo njihovo 

mnenje glede pomembnosti uvedenih področij ukrepov v organizacijah. Vprašanje je bilo 

sestavljeno iz dveh delov in se je glasilo: »Katero področje ukrepov se je po vašem mnenju v 

organizaciji pokazalo za najpomembnejše?« in »Zakaj?« 

Odgovori na prvi del vprašanja so prikazani na sliki 14, medtem ko smo za drugi del 

vprašanja pridobili 35 veljavnih odgovorov. Odgovore smo analizirali po posameznih 

področjih, in sicer s pomočjo metode analize vsebine. 

Za najpomembnejše področje ukrepov CDPP v organizacijah se je izkazalo področje 

delovnega časa. Na tem področju smo pridobili 20 veljavnih odgovorov, med katerimi sedem 

anketirancev meni, da ima to področje močan vpliv na družino zaposlenih, predvsem na 

otroke in njihovo izobraževanje. 11 anketirancev izpostavlja pomembnost fleksibilnosti 

delovnega časa, predvsem z vidika olajšanega usklajevanja različnih obveznosti, ki jih imajo 

zaposleni, dva anketiranca pa menita, da je za zaposlene pomembna tudi možnost upravljanja 

viška delovnih ur, torej možnost izbire med koriščenjem teh ur ali izplačilom njihove 

vrednosti. 

Za drugo najpomembnejše področje ukrepov CDPP v organizacijah se je izkazalo področje 

storitev za družine. Na tem področju smo pridobili šest veljavnih odgovorov, vsi anketiranci 

pa izpostavljajo pomembnost tega področja zaradi možnosti širokega koriščenja njegovih 

ukrepov, zaradi posledičnega močnega vpliva na družine zaposlenih in zaradi vpliva na 

motiviranosti za delo zaposlenih. 
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Pri tem vprašanju smo pridobili še devet drugih odgovorov, ki pa se navezujejo na področje 

organizacije dela, na področje delovnega mesta, na področje politike informiranja in 

komuniciranja v organizaciji, na področje veščin vodstva v organizaciji ter na področje 

strukture plačil ter nagrajevanih dosežkov v organizaciji. Vsi anketiranci pri teh odgovorih 

menijo, da ta področja v splošnem in celovito vplivajo na zaposlene in klimo v organizaciji. 

Te kategorije smo v tematski mreži predstavili kot druga področja, skupna analiza pa pokaže, 

da vsa obravnavana področja celovito vplivajo na delovanje organizacije. Podrobnejši pregled 

analize je predstavljen v preglednici 2 priloge 4. 

Tematsko mrežo obravnavanega vprašanja prikazujemo na sliki 15.  

Področja ukrepov 

CDPP, ki so se v 

organizacijah 

izkazala za 

najpomembnejša

Delovni čas

Storitve za družine

Druga področja

Organizacija družine 

in otrok

Prilagodljivost 

drugim obveznostim

Možnost izplačila 

vrednosti viška 

delovnih ur

Organizacija družine 

in otrok

Motiviranost

Široko koriščenje 

ukrepov

Delovanje 

organizacije

Klima v organizaciji

 

Slika 15: Tematska mreža področij ukrepov CDPP, ki so se v organizacijah izkazala za 

najpomembnejša 

Vpeljava in izvajanje družini prijaznih ukrepov ustvarja tako imenovano win-win situacijo za 

doseganje tako organizacijske učinkovitosti kot tudi dobrega počutja zaposlenih. Nekatera 
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področja ukrepov so bolj, nekatera manj stroškovno učinkovita. Primerna izbira ukrepov 

lahko naredi veliko razliko za organizacije in zaposlene ter pozitivno vpliva na delovanje 

organizacije (ILO 2004, 1). 

5.3.4 Področja ukrepov CDPP, ki so najpomembnejša za prihodnost organizacij 

Slika 16 prikazuje področja ukrepov, ki so jih organizacije označile kot najpomembnejše za 

prihodnje delovanje organizacije. Slaba tretjina organizacij za najpomembnejše področje v 

prihodnje navaja delovni čas (29 %). Za 18 % organizacij je najpomembnejše področje 

storitve za družine. Sledijo jim področja razvoja kadrov (14 %), organizacije dela (13 %), 

veščine vodstva (10 %) in politika informiranja in komuniciranja (6 %). Za najmanj 

pomembna področja za prihodnost organizacije navajajo delovno mesto (4 %) in področje 

struktura plačila in nagrajevani dosežki (3 %). Prav tako je za 3 % organizacij 

najpomembnejše kakšno drugo področje ukrepov. 

 

Slika 16: Področja ukrepov CDPP, ki so najpomembnejša za prihodnost organizacij 

Kvalitativni vidik področij ukrepov, ki so najpomembnejša za prihodnost organizacij 

Pri tem vprašanju smo anketirancem zastavili tudi podvprašanje, saj nas je zanimalo mnenje 

anketirancev o pomembnosti področij ukrepov za prihodnost organizacij. Vprašanje je bilo 

sestavljeno iz dveh delov in se je glasilo: »Katero področje ukrepov je po vašem mnenju za 

prihodnost vaše organizacije najpomembnejše?« in »Zakaj?« 
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Odgovori na prvi del vprašanja so prikazani na sliki 16, medtem ko smo za drugi del 

vprašanja pridobili 31 veljavnih odgovorov. Odgovore smo analizirali po posameznih 

področjih, in sicer s pomočjo metode analize vsebine. 

Za najpomembnejši področji ukrepov CDPP, ki sta najpomembnejši za prihodnost 

organizacij, sta se izkazali dve področji, in sicer storitve za družine in organizacija dela. Pri 

obeh področjih smo pridobili po šest veljavnih odgovorov. Za drugi dve najpomembnejši 

področji ukrepov CDPP, ki sta najpomembnejši za prihodnost organizacij, sta se izkazali 

področji delovnega časa in razvoja kadrov, pri katerih smo pridobili po pet veljavnih 

odgovorov. Sledijo še področja delovnega mesta, politike informiranja in komuniciranja ter 

veščine vodstva s po tremi odgovori na zastavljeno vprašanje. 

Na področju storitev za družine anketiranci menijo, da je to področje za prihodnost 

organizacije pomembno zaradi dveh ključnih dejavnikov. Prvi dejavnik so zaposleni z otroki, 

drugi pa skupno mnenje anketirancev, da to področje močno krepi pripadnost zaposlenih 

organizaciji in njihovo zadovoljstvo. Na področju organizacije dela anketiranci izpostavljajo 

pomembnost optimalne organiziranosti delovnih procesov in pomembnost vpliva organizacije 

dela na motiviranost in zavzetost zaposlenih. Na področju delovnega časa anketiranci 

izpostavljajo omogočanje prilagodljivosti organizacije različnim strukturam zaposlenim, na 

področju razvoja kadrov pa izpostavljajo pomembnost izobraževanja zaposlenih in 

usposabljanja talentov ter pomembnost zadrževanja najboljših kadrov. Na področju delovnega 

mesta, politike informiranja in komuniciranja ter na področju veščin vodstva pa anketiranci 

izpostavljajo pomembnost teh ukrepov za prihodnjo motivacijo, zavzetost in pripadnost 

zaposlenih. Te kategorije smo v tematski mreži predstavili kot druga področja, skupna analiza 

pa pokaže, da vsa obravnavana področja celovito vplivajo na prihodnje delovanje 

organizacije, saj prav vsi anketiranci menijo, da so vsa obravnavana področja ključnega 

pomena za uspešnost prihodnjega delovanja oziroma poslovanja organizacije in da je še na 

vseh področjih potrebno uvesti dodatne spremembe. Podrobnejši pregled analize je 

predstavljen v preglednici 3 priloge 4. 

Tematsko mrežo obravnavanega vprašanja prikazujemo na sliki 17. 
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Slika 17: Tematska mreža področij CDPP, ki so najpomembnejša za prihodnost 

organizacij 

Spremembe v naravi dela pogosto zahtevajo od organizacij prilagodljivost in iznajdljivost pri 

izbiri ukrepov, ki naj bi zaposlenim pomagali doseči ravnovesje med poklicnim in družinskim 

življenjem. To ravnovesje je ključnega pomena za posameznikovo dobro počutje in 

učinkovitost. Za zagotavljanje tega mora biti v interesu organizacije, da svojim zaposlenim 

omogočajo usklajevanje dela in družine. Z vpeljavo družini prijaznih ukrepov zaposleni tako 

lažje usklajujejo med poklicnimi in zasebnimi obveznostmi. Organizacija mora prepoznati, 

kateri izmed družini prijaznih ukrepov so glede na želje, zahteve in značilnosti zaposlenih 

najprimernejši (Smole 2015, 63-73). 

5.3.5 Ukrepi CDPP, ki so se v organizacijah izkazali za najpomembnejše 

V preglednici 5 prikazujemo ukrepe, ki so se po njihovi vpeljavi izkazali za najpomembnejše 

za poslovanje organizacije. Izpostavili smo tiste, ki jih je izbralo več kot 10 % organizacij. 
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Izkaže se, da je kar 46 % organizacij kot najpomembnejši ukrep navedlo otroški časovni 

bonus, za 41 % organizacij je najpomembnejši vpeljani ukrep obdaritev otrok zaposlenih, za 

36 % organizacij izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine in za 25 % 

organizacij komuniciranje z zaposlenimi. Sledijo ukrepi fiksni osrednji delovni čas z izbiro 

prihoda in odhoda (24 %), časovni konto (19 %) in ponovno vključevanje po daljši odsotnosti 

(16 %). Med najpomembnejše ukrepe so organizacije uvrstile tudi tim za usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja (14 %), delo na domu (13 %), komuniciranje z zunanjo 

javnostjo (11 %) in raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine (11 %). Prav 

tako je 11 % organizacij kot najpomembnejši ukrep navedlo ponudbo za prosti čas. 

Preglednica 5: Ukrepi CDPP, ki so se v organizacijah izkazali za najpomembnejše 

Ukrep Področje ukrepov Delež 

organizacij v % 

Otroški časovni bonus Delovni čas 46 

Obdaritev otrok zaposlenih Struktura plačila in 

nagrajevani dosežki 

41 

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja 

dela in družine 

Veščine vodstva 36 

Komuniciranje z zaposlenimi Politika informiranja in 

komuniciranja 

25 

Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in 

odhoda 

Delovni čas 24 

Časovni konto Delovni čas 19 

Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti Razvoj kadrov 16 

Tim za usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja 

Organizacija dela 14 

Delo na domu Delovno mesto 13 

Komuniciranje z zunanjo javnostjo Politika informiranja in 

komuniciranja 

11 

Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju 

dela in družine 

Politika informiranja in 

komuniciranja 

11 

Ponudba za prosti čas Struktura plačila in 

nagrajevani dosežki 

11 

5.4 Postopek pridobitve CDPP 

V tem podpoglavju predstavljamo kvantitativna in kvalitativna spoznanja o postopku 

pridobitve CDPP. 
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Največji delež anketirancev (49 %) je mnenja, da je postopek pridobitve CDPP zahteven. 

Nekaj manj (44 %) pa je mnenja, da je postopek pridobitve certifikata enostaven, medtem ko 

je 6 % anketirancev mnenja, da je postopek pridobitve prezahteven. Porazdelitev je prikazana 

na sliki 18, pri čemer je n = 81. 

 

Slika 18: Zahtevnost postopka pridobitve CDPP 

Kvalitativni vidik zahtevnosti postopka pridobitve CDPP 

Pri tem vprašanju smo anketirancem zastavili tudi podvprašanje o zahtevnosti postopka 

pridobitve CDPP. Vprašanje se je glasilo: »Zakaj se vam zdi prezahteven?« 

Na vprašanje smo pridobili pet veljavnih odgovorov, ki smo jih analizirali s pomočjo metode 

analize vsebine. Vseh pet anketirancev meni, da se jim postopek zdi prezahteven zato, ker 

zahteva preveč birokracije. 

Dva izmed odgovorov sta zajemala še dodatno obrazložitev, in sicer je mnenje enega 

anketiranca, da postopek zahteva preobširno zbiranje statističnih podatkov, drugi anketiranec 

pa meni, da postopek pridobitve CDPP zajema preveč različnih kategorij birokracije. 

Podrobnejši pregled analize je predstavljen v preglednici 4 priloge 4. 

Glamočak (2015, 23) pravi, da so ena izmed slabosti CDPP številna administrativna dela, ki 

so pri postopku uvedbe CDPP izjemno pomembna, vendar pa zaposlenim nalagajo dodatno 

delo. Postopek zahteva, da je vse dokumentirano in opisano s številnimi poročili, kar pa je za 

mnoge zaposlene vse prej kot enostavno. 
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5.5 Vpliv CDPP na stroške poslovanja organizacij 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje anketirancev o vplivu certifikata na stroške 

poslovanja organizacije. Vprašanje se je glasilo: »Kako po vašem mnenju certifikat vpliva na 

stroške poslovanja organizacije?« 

Na vprašanje smo pridobili 48 veljavnih odgovorov, ki smo jih analizirali s pomočjo metode 

analize vsebine. 

Metoda analize vsebine je pokazala, da 20 anketirancev meni, da certifikat ne vpliva na 

stroške poslovanja organizacije. 13 anketirancev meni, da so stroški certifikata za poslovanje 

organizacije visoki oziroma previsoki. 12 anketirancev je pa navedlo, da certifikat v začetnem 

obdobju sicer poviša stroške poslovanja organizacije, na daljši čas pa jih zaradi učinkov 

uvedenih ukrepov znižuje. Trije anketiranci so navedli, da certifikat znižuje stroške 

poslovanja organizacije. 

Analiza nam je dala tudi dovolj vsebinske podlage, da smo dodatno utemeljili spoznanja, ki 

smo jih pridobili s pomočjo te metode. Med anketiranci, ki menijo, da so stroški certifikata za 

poslovanje organizacije visoki oziroma previsoki, smo oblikovali nekaj skupnih tem, saj šest 

anketirancev meni, da izvajanje ukrepov certifikata zvišuje stroške poslovanja organizacije, 

saj mora organizacija poleg plačevanja licenčnine velik del finančnih sredstev nameniti za 

zaposlene. Ta sredstva organizacija namenja za plačane odsotnosti, družabne dogodke, 

rekreacijo, za izobraževanja zaposlenih ipd. Med anketiranci, ki menijo, da certifikat v 

začetnem obdobju poviša stroške poslovanja organizacije, na daljši čas pa jih znižuje, štirje 

menijo, da dosledno izvajanje ukrepov celostno vpliva na celoten sistem poslovanja. Tu gre 

predvsem za zmanjševanje stroškov poslovanja organizacije, in sicer z vidika manj različnih 

odsotnosti zaposlenih z dela: odsotnost zaradi nege otrok; certifikat zmanjšuje število nesreč, 

povezanih z delom; zmanjšuje se fluktuacija zaposlenih; zmanjšujejo se stres, mobing in 

izgorelost. Tudi vsi trije anketiranci, ki menijo, da certifikat znižuje stroške poslovanja 

organizacije, so svoja mnenja enotno utemeljili, da certifikat zmanjšuje različne odsotnosti 

zaposlenih z dela, vendar je bolj pomemben celosten sistem poslovanja, ki je tudi posledica 

uvedenih ukrepov CDPP. Pri ostalih odgovorih na to vprašanje dodatnih utemeljitev nismo 

pridobili. Podrobnejši pregled analize je predstavljen v preglednici 5 priloge 4. 

Tematsko mrežo obravnavanega vprašanja prikazujemo na sliki 19.  
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Slika 19: Tematska mreža vpliva CDPP na stroške poslovanja organizacij 

Na eni strani uvajanje družini prijazne politike v delovanje organizacije povzroča določene 

stroške. Na drugi strani pa je zaradi uravnoteženega poklicnega in družinskega življenja 

zadovoljstvo, motivacija in pripadnost zaposlenih večja. Zaposleni več energije posvečajo 

delu, so bolj zbrani in lažje sprejemajo nove načine dela. Na ta način organizacije pokrijejo ali 

presežejo stroške, ki nastajajo pri uvajanju družini prijazne politike (Stropnik 2007, 162). 

5.6 Kaj bi organizacije spremenile pri ukrepih in na splošno pri projektu CDPP  

Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje anketirancev o celostnih spremembah projekta 

CDPP. Vprašanje se je glasilo: »Kaj bi vi spremenili pri ukrepih CDPP ali na splošno pri 

projektu CDPP?« 
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Na vprašanje smo pridobili 43 veljavnih odgovorov, ki smo jih analizirali s pomočjo metode 

analize vsebine. Rezultati analize kažejo, da lahko vse odgovore po pomembnosti razvrstimo 

v štiri ključna področja. Prvo področje zajema predloge s področja administrativnih in 

birokratskih postopkov. Tu 17 anketirancev predlaga, da se poenostavijo vsi postopki pri 

uvajanju in izvedbi projekta CDPP, da se uvede manj papirnih oziroma birokratskih 

postopkov za različne faze izvajanja projekta CDPP in da se vzpostavi informacijska podpora 

oziroma elektronsko komuniciranje in poslovanje med deležniki projekta CDPP. Drugo 

področje zajema predloge sedmih anketirancev, ki menijo, da bi bilo pri projektu CDPP 

potrebnih manj formalnih ukrepov oziroma več svobode organizacij pri izbiri in uvajanju 

ukrepov CDPP v svoje poslovanje. Tretje področje zajema predloge dveh anketirancev, ki 

menita, da bi bilo potrebno uravnotežiti ukrepe za zaposlene z otroki in za zaposlene brez 

otrok, saj menita, da so zaposleni brez otrok pri koriščenju ugodnosti projekta prikrajšani. 

Četrto področje zajema druge predloge, kamor smo vključili mnenja štirih anketirancev, ki 

menijo, da bi moral bil projekt CDPP bolj povezan z zakonodajo, širše prepoznaven, da bi 

moral Ekvilib Inštitut nuditi več pomoči organizacijam, ki se odločijo za uvedbo in izvajanje 

projekta CDPP, en odgovor pa se nanaša na preimenovanje certifikata. 

Pri analizi smo pridobili tudi 13 nasprotujočih si mnenj, pri katerih anketiranci enotno menijo, 

da spremembe, bodisi na strani ukrepov CDPP bodisi na splošno pri projektu CDPP, niso 

potrebne. Podrobnejši pregled analize je predstavljen v preglednici 6 priloge 4. 

Tematsko mrežo obravnavanega vprašanja prikazujemo na sliki 20.  
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Slika 20: Tematska mreža želenih sprememb pri ukrepih in na splošno pri projektu 

CDPP 

Uspešno uvajanje družini prijaznih ukrepov je možno le z enakopravnim sodelovanjem in 

vključenostjo v reševanje problemov in odločanje vseh zaposlenih na vseh organizacijskih 

ravneh. S tem se v organizaciji ustvari kultura zaupanja, vzajemne prožnosti in stalnega 

učenja, ki je sestavni del razvoja posameznika in organizacijske učinkovitosti (Černigoj 

Sadar 2015, 26). Stalna komunikacija in sodelovanje zaposlenih pri oblikovanju družini 

prijazne politike so bistvenega pomena, da je družini prijazna politika lahko učinkovita tudi v 

praksi (ILO 2004, 3). Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor (2010, 31) pravijo, da delodajalec 

mora prisluhniti zaposlenim in njihovim željam po spremembi ter skupaj z njimi poiskati 

ustrezne rešitve. 
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5.7 Demografske značilnosti anketirancev 

Med anketiranci je več žensk (68 %) kot moških (27 %) ter 5 % tistih, ki svojega spola niso 

želeli podati. Porazdelitev je prikazana na sliki 21, pri čemer je n = 79. 

 

Slika 21: Spol anketirancev 

Največji delež anketirancev (48 %) je starih med 36 in 45 let. 28 % anketirancev je starih med 

46 in 55 let, 17 % pa med 26 do 35 let. 3 % anketirancev je starih med 56 in 65 let, 4 % 

anketirancev pa svoje starosti ni želelo razkriti. Porazdelitev je prikazana na sliki 22, pri 

čemer je n = 80. 

 

Slika 22: Starost anketirancev 

Med anketiranci je največji delež (44 %) tistih z univerzitetno izobrazbo oziroma dokončano 

drugo bolonjsko stopnjo študija (bolonjski magisterij). 23 % anketirancev ima dokončano 
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visoko šolo oziroma prvo bolonjsko stopnjo študija, 13 % pa je tistih z zaključeno višjo šolo. 

11 % anketirancev ima zaključen znanstven magisterij ali doktorat, 5 % anketirancev pa ima 

zaključeno štiriletno srednjo šolo. 4 % anketirancev na vprašanje o izobrazbi ni želelo 

odgovoriti. Porazdelitev je prikazana na sliki 23, pri čemer je n = 79. 

 

Slika 23: Izobrazba anketirancev 

Anketni vprašalnik so v največjem deležu (66 %) izpolnjevale vodje tima CDPP. 21 % 

anketirancev je članov tima CDPP v njihovi organizaciji, 6 % anketirancev pa ima pri 

projektu CDPP drugo vlogo. 6 % anketirancev na vprašanje o njihovi vlogi pri projektu CDPP 

ni želelo odgovoriti (slika 24). Porazdelitev je prikazana na sliki 20, pri čemer je n = 80. 

 

Slika 24: Vloga anketirancev pri projektu CDPP 
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5.8 Metode analize podatkov 

Zbrane podatke smo analizirali z različnimi statističnimi pristopi, pri čemer so nam bila v 

pomoč programska orodja MS Office in IBM SPSS 22.0. 

Glavne značilnosti organizacij, anketirancev ter posameznih spremenljivk smo opisali s 

pomočjo opisne statistike. Na ta način smo pridobili vpogled v strukturo organizacij in 

anketirancev glede na posamezne odgovore, ki so grafično predstavljeni s strukturnimi krogi 

in stolpci. Posamezne sklope, merjene s spremenljivkami na 5-stopenjski lestvici, pa smo 

opisali s pomočjo povprečnih vrednosti odgovorov posameznih spremenljivk pripadajočega 

sklopa, ki so grafično predstavljene na paličnih grafikonih. 

Pri iskanju odgovorov na zastavljene hipoteze smo uporabili tudi multivariantne statistične 

pristope. Posamezne sklope spremenljivk, ki predstavljajo različna področja delovanja 

organizacij in smo jih vsebinsko opredelili že v samem vprašalniku, smo preverili s pomočjo 

eksploratorne faktorske analize. Slednja nam namreč omogoča, da iz skupine zbranih 

spremenljivk oblikujemo manjše število spremenljivk, ki bodo ponazarjale posamezne 

konstrukte oziroma področja delovanja organizacij. Faktorska analiza je namreč ena izmed 

statističnih metod, ki omogoča združevanje večjega števila spremenljivk v tako imenovane 

latentne spremenljivke oziroma faktorje (Field 2009, 628-629). 

Prvi korak pri izvedbi faktorske analize je določitev tistih spremenljivk, ki jih vključimo v 

analizo. To pomeni, da v faktorsko analizo vključimo vse tiste spremenljivke, ki naj bi merile 

neko skupno lastnost oziroma značilnost anketirancev. Nato preverimo, ali med izbranimi 

spremenljivkami obstaja povezanost in kolikšna je ta povezanost. Ena izmed predpostavk 

faktorske analize je namreč ta, da med spremenljivkami ne sme obstajati multikolinearnost, 

kar pomeni, da med spremenljivkami ne sme obstajati visoka povezanost. Med 

spremenljivkami niti ne sme obstajati singularnost, kar pomeni, da med spremenljivkami 

obstaja popolna povezanost. To pomeni, da izmerjeni korelacijski koeficienti med pari 

izbranih spremenljivk ne smejo biti večji od 0,9. Po drugi strani pa vseeno mora med 

izbranimi spremenljivkami obstajati določena stopnja povezanosti, kar pomeni, da morajo 

imeti izmerjeni korelacijski koeficienti vrednost vsaj 0,1. Spremenljivke, ki preveč (r > 0,9) 

ali premalo (r < 0,1) korelirajo, pa moramo iz analize izločiti. Obstoj problema 

multikolinearnosti in singularnosti preverimo z izračunom determinante korelacijske matrike. 

Vrednost determinante, ki je večja od 0,00001, nakazuje na odsotnost problema 

multikolinearnosti in singularnosti (Field 2009, 645-650). 

Poleg predpostavke o povezanosti med izbranimi spremenljivkami pa moramo pred izvedbo 

faktorske analize upoštevati še nekaj dodatnih predpostavk. Upoštevati moramo, da mora biti 

vzorec vsaj 10-krat večji od števila spremenljivk, ki jih v faktorsko analizo vključujemo. 

Poleg tega mora biti porazdelitev izbranih spremenljivk normalna ali vsaj približno normalna. 

Za preverjanje predpostavke o normalnosti porazdelitve sta nam v pomoč koeficienta 
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asimetrije in sploščenosti, pri čemer se spremenljivka porazdeljuje vsaj približno normalno, če 

se vrednosti gibljeta na intervalih (Field 2009, 645-650): 

- [med -0,8 in 0,8] v primeru koeficienta asimetrije in 

- [med -3,0 in 3,0] v primeru koeficienta sploščenosti. 

Nenazadnje pa se moramo tudi vnaprej prepričati, da so podatki, na katerih izvajamo 

faktorsko analizo, ustrezni. Ustreznost podatkov lahko ocenimo s pomočjo (Field 2009, 

647-650): 

- mere ustreznosti vzorčenja KMO (angl. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy), katere vrednost mora biti večja od 0,5; 

- Bartlettovega testa (angl. Bartlett's Test of Sphericity) korelacijske matrike, katerega 

vrednost mora biti visoka in statistično značilna (p < 0,05), in 

- komunalitet oziroma deležev skupne variance znotraj spremenljivke, katerih vrednost 

mora biti večja od 0,3. 

Ko se prepričamo, da je zadoščeno vsem predpostavkam in da so podatki ustrezni, lahko 

izvedemo faktorsko analizo. Faktorje je v okviru faktorske analize mogoče določiti na osnovi 

različnih metod, med katerimi smo za namene pričujoče raziskave izbrali in uporabili metodo 

glavnih osi. Odločitev za uporabo te metode je predvsem v tem, da predstavlja najbolj 

priporočeno metodo določanja faktorjev v okviru faktorske analize. Postopek določanja 

faktorjev temelji na upoštevanju predpostavk o strukturi spremenljivk in njihovih virih 

variacije. Posledično za končno rešitev faktorske skupine izberemo tolikšno število faktorjev, 

ki pojasnijo čim večji delež celotne variance (Field 2009, 629; Kabacoff 2011, 333-335). 

Faktorji oziroma latentne spremenljivke, ki so rezultat faktorske analize, prispevajo k 

redukciji večdimenzionalnega v manjdimenzionalen prostor. To pomeni, da faktorska analiza 

izbrane spremenljivke združi v toliko latentnih faktorjev, kolikor različnih konstruktov zazna 

v podatkih. Kadar vse izbrane spremenljivke merijo isti konstrukt, je rezultat analize en sam 

faktor, sicer pa je faktorjev več (Kabacoff 2011). 

Rešitev faktorske analize torej sestoji iz enega ali več faktorjev, ki so jim pripisane določene 

faktorske uteži. Na njihovi osnovi za posamezne vključene spremenljivke tudi določimo, 

kateremu faktorju glede na vrednost faktorske uteži pripadajo. Vendar pa se pogosto dogaja, 

da imajo vključene spremenljivke visoke in precej podobne faktorske uteži na večjem številu 

faktorjev, zaradi česar je takšno faktorsko rešitev precej težko interpretirati. V teh primerih pa 

si lahko pomagamo z rotacijo dobljene faktorske rešitve. 

Rotacija namreč zagotovi lažjo in tudi bolj smiselno interpretacijo dobljene faktorske rešitve. 

Namen rotacije je predvsem v tem, da se uteži v stolpcih faktorske matrike prečistijo na ta 

način, da je vsaka komponenta opredeljena le z omejenim številom spremenljivk. To v praksi 

pomeni, da ima vsak stolpec faktorske matrike manjše število visokih faktorskih uteži in večje 
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število zelo nizkih faktorskih uteži. Na ta način lahko vsako spremenljivko nedvoumno 

uvrstimo v le enega izmed dobljenih faktorjev (Kabacoff 2011, 339-340).  

Tudi rotacije je mogoče izvesti na osnovi različnih metod. Slednje se med seboj razlikujejo 

predvsem v tem, ali dovoljujemo, da so rotirani faktorji med seboj odvisni ali neodvisni. V 

prvem primeru uporabimo poševno, v drugem primeru pa pravokotno rotacijo. V pričujoči 

nalogi smo uporabili pravokotno rotacijo, in sicer rotacijo Varimax, ki je med metodami 

rotacije tudi najpogosteje uporabljena. Ta metoda prečisti uteži tako, da odstrani nasičenost v 

stolpcih matrike, s čimer zagotovi omejeno število visokih uteži v posameznem stolpcu ter 

enakomerno razporeditev uteži znotraj faktorjev. Slednje poenostavi interpretacijo faktorjev 

(Kabacoff 2011, 340). 

Ko je faktorska analiza končana, dobljene faktorje umestimo v kontekst in jih na ta način tudi 

vsebinsko poimenujemo. Če želimo dobljene faktorje uporabiti v nadaljnjih analizah, moramo 

izmeriti tudi njihovo zanesljivost. Slednjo preverimo s pomočjo Cronbachovega koeficienta α, 

pri čemer upoštevamo, da (Šifrer in Bren 2010, 32): 

- vrednost koeficienta α > 0,8 pomeni visoko zanesljivost in  

- vrednost koeficienta α na intervalu 0,6 < α < 0,8 pa pomeni srednjo zanesljivost faktorja. 

Po oblikovanju in vsebinskem poimenovanju konstruktov oziroma latentnih spremenljivk, ki 

predstavljajo posamezna področja delovanja organizacij, pa smo preverili tudi zastavljene 

hipoteze. Slednje smo preverjali s pomočjo Pearsonovih korelacijskih koeficientov med pari 

proučevanih spremenljivk. Ta lahko zavzame vrednosti na intervalu med [-1 in 1], pri čemer 

predznak označuje smer povezave, vrednost koeficienta pa jakost povezave. Tako negativen 

predznak koeficienta pomeni negativno linearno povezanost med pari spremenljivk, kar v 

praksi pomeni, da ko se veča vrednost na eni spremenljivki, se manjša vrednost na drugi 

spremenljivki in obratno. Pozitiven predznak korelacijskega koeficienta pa predstavlja 

pozitivno linearno povezanost med spremenljivkami, kar pomeni, da se z večanjem vrednosti 

na eni spremenljivki večajo tudi vrednosti na drugi spremenljivki in obratno. Vrednost 

koeficienta, ki je enaka ali je precej blizu 0, kaže na to, da med opazovanima 

spremenljivkama povezava ne obstaja. Vrednost koeficienta ±0,1 označuje šibko povezanost, 

vrednost ±0,3 označuje srednje močno povezanost, vrednost ±0,5 pa označuje močno 

povezanost med opazovanima spremenljivkama (Field 2009, 169-170). 

Poleg vrednosti korelacijskega koeficienta pa je pomembna tudi njegova statistična 

značilnost. Korelacijski koeficient, katerega vrednost je dovolj visoka, da označuje obstoj 

povezave med opazovanima spremenljivkama, mora biti namreč tudi statistično značilen. Pri 

tem v nalogi sledimo standardnemu načelu, da med opazovanima spremenljivkama obstaja 

statistično značilna povezava, kadar je statistična značilnost korelacijskega koeficienta 

p ≤ 0,05 (Field 2009, 171-172). 
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5.9 Opisna statistika 

V nadaljevanju predstavljamo spremenljivke, vključene v tretjem vsebinskem sklopu 

vprašalnika, ki se nanaša na merjenje učinkov vpeljave in izvajanja CDPP. Slednje smo merili 

s pomočjo spremenljivk, ki so anketirance spraševale po strinjanju oziroma nestrinjanju z 

naborom trditev, ki se nanašajo na različna področja delovanja organizacije, in sicer odsotnost 

z dela, fluktuacija zaposlenih, klima v organizaciji, produktivnost zaposlenih, konkurenčnost 

organizacije in ugled organizacije. 

Na sliki 25 prikazujemo povprečne vrednosti (M) odgovorov, ki so jih anketiranci podali za 

posamezne trditve sklopa Odsotnost z dela, pri čemer je n = 83. Črtkana črta na grafu 

označuje povprečno oceno vseh trditev (M = 3,06), ki kaže, da anketiranci v povprečju ne 

opažajo pomembnejših razlik glede odsotnosti z dela, ki bi bile posledica vpeljave CDPP. 

 

Slika 25: Povprečne vrednosti odgovorov za trditve sklopa Odsotnost z dela 

V povprečju se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP zmanjšala 

odsotnost z dela zaradi nege otroka ali drugega družinskega člana (M = 3,20). Nadpovprečno 

se anketiranci strinjajo tudi s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP zmanjšala bolniška 

odsotnost z dela zaradi bolezni (M = 3,16). V povprečju pa so anketiranci neopredeljeni glede 

sprememb obsega bolniških odsotnosti z dela zaradi poškodb pri delu (M = 3,04), kot tudi 

glede sprememb v deležu mater, ki se po porodniškem dopustu vrnejo na delo (M = 2,99). 

Anketiranci tudi ne navajajo, da bi zasledili spremembe v obsegu odsotnosti z dela zaradi 

materinskega/očetovskega dopusta (M = 2,99), kot tudi ne glede bolniške odsotnosti z dela 

zaradi poškodb izven dela (M = 2,98). 

Na sliki 26 prikazujemo povprečne vrednosti (M) odgovorov, ki so jih anketiranci podali za 

posamezne trditve sklopa Fluktuacija zaposlenih, pri čemer je n = 83. Črtkana črta na grafu 

označuje povprečno oceno vseh trditev (M = 3,35), ki kaže, da anketiranci v povprečju 

opažajo določene spremembe na področju fluktuacije zaposlenih, ki so posledica vpeljave 

CDPP. 
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Slika 26: Povprečne vrednosti odgovorov za trditve sklopa Fluktuacija zaposlenih 

V povprečju se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da je po vpeljavi CDPP organizacija 

postala bolj zanimiva za nove zaposlene (M = 3,59). Nadpovprečno se anketiranci strinjajo 

tudi s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšal izkoristek vlaganj v razvoj zaposlenih 

(M = 3,41). Nadalje se anketiranci v povprečju tudi strinjajo, da se je po vpeljavi CDPP 

izboljšalo pridobivanje kakovostnejših sodelavcev (M = 3,39) ter zadrževanje zaposlenih v 

organizaciji (M = 3,37). Podpovprečno, a še vseeno se anketiranci strinjajo s trditvijo, da se je 

po vpeljavi CDPP zmanjšala fluktuacija zaposlenih (M = 3,24) in da so se znižali izdatki za 

zapolnitev delovnih mest (M = 3,10). 

Na sliki 27 prikazujemo povprečne vrednosti (M) odgovorov, ki so jih anketiranci podali za 

posamezne trditve sklopa Klima v organizaciji. Črtkana črta na grafu označuje povprečno 

oceno vseh trditev (M = 3,81), ki kaže na relativno visoko strinjanje anketirancev glede 

izboljšanja klime v organizaciji po vpeljavi CDPP, pri čemer je n = 82. 
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Slika 27: Povprečne vrednosti odgovorov za trditve sklopa Klima v organizaciji 

V povprečju se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP povečalo 

zadovoljstvo zaposlenih (M = 3,95). Nadpovprečno se anketiranci strinjajo tudi s trditvijo, da 

se je po vpeljavi CDPP izboljšalo počutje zaposlenih na delovnem mestu (M = 3,93). Nadalje 

se anketiranci v povprečju tudi precej strinjajo, da se je po vpeljavi CDPP povečala pripadnost 

zaposlenih (M = 3,87) kot tudi sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom (M = 3,80). 

Podpovprečno, a še vseeno se anketiranci strinjajo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšalo tako 

sodelovanje med zaposlenimi (M = 3,78) kot tudi odnosi med njimi (M = 3,77). Anketiranci 

opažajo tudi, da se je po vpeljavi CDPP izboljšala komunikacija med zaposlenimi (M = 3,76), 

enako velja tudi za komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom (M = 3,73). Nenazadnje pa 

anketiranci izkazujejo visoko stopnjo strinjanja tudi s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP 

izboljšalo zaupanje med zaposlenimi (M = 3,70). 

Na sliki 28 prikazujemo povprečne vrednosti (M) odgovorov, ki so jih anketiranci podali za 

posamezne trditve sklopa Produktivnost zaposlenih, pri čemer je n = 83. Črtkana črta na grafu 

označuje povprečno oceno vseh trditev (M = 3,61), ki kaže na strinjanje anketirancev glede 

povečanja produktivnosti zaposlenih v organizaciji po vpeljavi CDPP. 
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Slika 28: Povprečne vrednosti odgovorov za trditve sklopa Produktivnost zaposlenih 

V povprečju se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšala 

motiviranost za delo (M = 3,73). Nadpovprečno se anketiranci strinjajo tudi s trditvijo, da se 

je po vpeljavi CDPP izboljšala predanost delu (M = 3,66) in zmanjšala izpostavljenost stresu, 

izgorevanju in depresiji (M = 3,66). Nadalje se anketiranci v povprečju tudi precej strinjajo, 

da se je po vpeljavi CDPP izboljšala zavzetost in prizadevnost za delo (M = 3,65). 

Podpovprečno, a še vseeno se anketiranci strinjajo, da se je po vpeljavi CDPP povečala tako 

učinkovitost (M = 3,59), kot tudi storilnost zaposlenih (M = 3,58). Nenazadnje pa se 

anketiranci strinjajo tudi s tem, da po vpeljavi CDPP zaposleni presegajo zastavljene cilje 

(M = 3,36). 

Na sliki 29 prikazujemo povprečne vrednosti (M) odgovorov, ki so jih anketiranci podali za 

posamezne trditve sklopa Konkurenčnost organizacije, pri čemer je n = 83. Črtkana črta na 

grafu označuje povprečno oceno vseh trditev (M = 3,15), ki kaže, da so anketiranci v 

povprečju dokaj neopredeljeni glede ugotavljanja razlik v zvezi s konkurenčnostjo 

organizacije, ki bi bile posledica vpeljave CDPP. 
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Slika 29: Povprečne vrednosti odgovorov za trditve sklopa Konkurenčnost organizacije 

V povprečju se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP povečala 

ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih (M = 3,29). Nadpovprečno se anketiranci strinjajo 

tudi s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP povečala kakovost izdelkov/storitev (M = 3,17). 

Podpovprečno pa se anketiranci strinjajo s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšal tržni 

položaj organizacije (M = 3,14). Najbolj neopredeljeni pa so anketiranci glede sprememb v 

številu novih izdelkov/storitev (M = 3,08), kot tudi glede sprememb v številu reklamacij 

izdelkov/storitev (M = 3,07). 

Na sliki 30 prikazujemo povprečne vrednosti (M) odgovorov, ki so jih anketiranci podali za 

posamezne trditve sklopa Ugled organizacije, pri čemer je n = 83. Črtkana črta na grafu 

označuje povprečno oceno vseh trditev (M = 3,62), ki kaže na strinjanje anketirancev glede 

povečanja ugleda organizacije kot posledice vpeljave CDPP. 
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Slika 30: Povprečne vrednosti odgovorov za trditve sklopa Ugled organizacije 

V povprečju se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšala 

podoba organizacije v javnosti (M = 3,90). Nadpovprečno se anketiranci strinjajo tudi s 

trditvijo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšala prepoznavnost organizacije (M = 3,69). Nadalje 

se anketiranci v povprečju tudi precej strinjajo, da se je po vpeljavi CDPP izboljšalo zaupanje 

v organizacijo (M = 3,66). Podpovprečno, a še vseeno se anketiranci strinjajo, da se je po 

vpeljavi CDPP povečala podpora v javnosti (M = 3,51), kot tudi izboljšalo zadovoljstvo 

odjemalcev (M = 3,35). 

5.10 Normalnost porazdelitve 

Predno pričnemo z nadaljnjo analizo predstavljenih sklopov spremenljivk, najprej za vsak 

posamezen sklop preverimo porazdelitev pripadajočih spremenljivk. Opazimo lahko, da 

opazovane spremenljivke sicer niso striktno normalno porazdeljene, nekatere izmed njih pa se 

porazdeljujejo približno normalno. Z zvezdico označene vrednosti v preglednici pomenijo, da 

se koeficienta nahajata znotraj opredeljenih intervalov in sledijo zahtevam približne normalne 

porazdelitve po posameznem koeficientu. 

Kot prikazuje preglednica 6, so vse spremenljivke rahlo asimetrične v levo, na kar nakazujejo 

negativni predznaki koeficientov asimetrije, ter se porazdeljujejo rahlo koničasto, na kar 

nakazujejo pozitivni predznaki koeficienta sploščenosti.  
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Preglednica 6: Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti trditev sklopa 

Odsotnost z dela 

Trditev Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi bolezni. 

-,026 ,438 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi poškodb pri delu. 

-,150 ,097 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi poškodb izven dela. 

-,237 ,499 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela 

zaradi materinskega/očetovskega dopusta. 

-,255 ,426 

Po vpeljavi CDPP se je zvišal delež mater, ki se po 

porodniškem dopustu vrnejo na delo. 

-,305 ,160 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi nege 

otroka ali drugega družinskega člana. 

-,251 ,339 

Kot prikazuje preglednica 7, so vse spremenljivke rahlo asimetrične v levo, na kar nakazujejo 

negativni predznaki koeficientov asimetrije, ter se porazdeljujejo rahlo koničasto, na kar 

nakazujejo pozitivni predznaki koeficienta sploščenosti. Vrednost koeficienta asimetrije, ki je 

označen z zvezdico, pa od mejne vrednosti -0,8 odstopa minimalno, zaradi česar lahko 

odstopanje zanemarimo. 

Preglednica 7: Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti trditev sklopa 

Fluktuacija zaposlenih 

Trditev  Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadrževanje ključnih 

zaposlenih v organizaciji. 

-,595 ,499 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala fluktuacija zaposlenih. -,504 ,411 

Po vpeljavi CDPP je organizacija postala bolj zanimiva 

za nove zaposlitve. 

-,607 ,963 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo pridobivanje kakovostnejših 

sodelavcev. 

-,409 ,107 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal izkoristek vlaganja v 

razvoj zaposlenih. 

-,898* 1,089 

Po vpeljavi CDPP so se znižali izdatki za zapolnitev delovnih 

mest. 

-,194 ,570 

Kot prikazuje preglednica 8, so vse spremenljivke asimetrične v levo, na kar nakazujejo 

negativni predznaki koeficientov asimetrije, ter se porazdeljujejo bolj ali manj koničasto, na 
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kar nakazujejo pozitivni predznaki koeficienta sploščenosti. Negativni vrednosti koeficientov 

sploščenosti pa nakazujejo bolj sploščeno porazdelitev pripadajočih spremenljivk. 

Preglednica 8: Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti trditev sklopa Klima v 

organizaciji 

Trditev Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih. -,660 1,225 

Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih. -,426 ,368 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na 

delovnem mestu. 

-,186 ,071 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi. -,509 1,285 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi 

in vodstvom. 

-,460 ,691 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med 

zaposlenimi. 

-,322 ,212 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med 

zaposlenimi in vodstvom. 

-,119 -,393 

Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med zaposlenimi. -,024 -,363 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi. -,233 ,391 

Kot prikazuje preglednica 9, so vse spremenljivke asimetrične v levo, na kar nakazujejo 

negativni predznaki koeficientov asimetrije. Koeficient asimetrije s pozitivnim predznakom in 

vrednostjo blizu 0 nakazuje, da se spremenljivka porazdeljuje približno simetrično. 

Spremenljivke se glede na vrednosti in pozitivne predznake koeficientov sploščenosti 

porazdeljujejo bolj ali manj koničasto. 
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Preglednica 9: Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti trditev sklopa 

Produktivnost zaposlenih 

  Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Po vpeljavi CDPP se je povečala učinkovitost zaposlenih. -,312 ,738 

Po vpeljavi CDPP se je povečala storilnost zaposlenih. -,263 ,463 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala zavzetost in prizadevnost za 

delo. 

-,501 ,547 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala predanost k delu. -,400 ,984 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala motiviranost za delo. -,504 1,071 

Po vpeljavi CDPP zaposleni presegajo zastavljene cilje. ,075 ,539 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala izpostavljenost stresu, 

izgorevanju in depresiji. 

-,682 ,733 

Kot prikazuje preglednica 10, so vse spremenljivke asimetrične v levo, na kar nakazujejo 

negativni predznaki koeficientov asimetrije, ter se porazdeljujejo bolj ali manj koničasto, na 

kar nakazujejo pozitivni predznaki koeficienta sploščenosti. Koeficient sploščenosti z 

vrednostjo blizu 0 nakazuje, da se spremenljivka glede na sploščenost porazdeljuje približno 

normalno. Negativni koeficient sploščenosti spremenljivke pa kaže na njeno sploščeno 

porazdelitev. 

Preglednica 10: Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti trditev sklopa 

Konkurenčnost organizacije 

  Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Po vpeljavi CDPP se je povečala kakovost izdelkov/storitev.  -,463 ,007 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo število novih izdelkov/storitev. -,335 -,174 

Po vpeljavi CDPP se je povečala ustvarjalnost in inovativnost 

zaposlenih. 

-,252 ,100 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšalo število reklamacij 

izdelkov/storitev. 

-,313 ,937 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal tržni položaj organizacije. -,262 1,199 

Kot prikazuje preglednica 11, so vse spremenljivke asimetrične v levo, na kar nakazujejo 

negativni predznaki koeficientov asimetrije, ter se porazdeljujejo bolj ali manj koničasto, na 

kar nakazujejo pozitivni predznaki koeficienta sploščenosti. Koeficient sploščenosti z 

negativno vrednostjo pa nakazuje, da je porazdelitev pripadajoče spremenljivke sploščena. 
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Preglednica 11: Vrednosti koeficientov asimetrije in sploščenosti trditev sklopa Ugled 

organizacije 

  Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala podoba organizacije v 

javnosti. 

-,551 ,796 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje v organizacijo. -,794 1,653 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala prepoznavnost organizacije. -,489 ,640 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadovoljstvo odjemalcev. -,595 1,107 

Po vpeljavi CDPP se je povečala podpora v javnosti. -,020 -,411 

5.11 Rezultati faktorske analize 

Po kontroli narave porazdelitev spremenljivk po posameznih sklopov smo nadaljevali analizo 

z iskanjem morebitnih pripadajočih faktorjev. Z uporabo faktorske analize smo želeli namreč 

preveriti, ali lahko nabor spremenljivk, ki merijo posamezen sklop področja delovanja 

organizacij, združimo v skupne faktorje, ki bodo izražali skupne učinke vpeljave in izvajanja 

CDPP na posameznem področju. V nadaljevanju predstavljamo rezultate faktorske analize po 

sklopih oziroma področjih delovanja organizacij. 

5.11.1 Odsotnost z dela 

Najprej smo preverili, ali so podatki ustrezni, da na njih izvedemo faktorsko analizo. Glede na 

to smo izračunali mere ustreznosti podatkov za proučevani sklop, njihove vrednosti pa 

prikazuje preglednica 12. 

Preglednica 12: Mere ustreznosti podatkov za sklop Odsotnost z dela 

Mera Vrednost Testna vrednost* 

KMO 0,851 >0,500 

Bartlettov test 377,527  

df 15  

stat. znač. 0,000 <0,050 

Determinanta 0,008 >0,00001 

*Field 2009, 647-650   

Glede na vse tri izračunane mere ustreznosti smo ugotovili, da so podatki primerni, da na njih 

izvedemo faktorsko analizo. O tem pričajo tudi vrednosti komunalitet (preglednica 13) 

opazovanih spremenljivk, katerih vrednosti so večje od 0,3. 
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Preglednica 13: Komunalitete spremenljivk sklopa Odsotnost z dela 

 Začetne Po ekstrakciji 

faktorjev 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z 

dela zaradi bolezni. 

,727 ,652 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z 

dela zaradi poškodb pri delu. 

,789 ,830 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z 

dela zaradi poškodb izven dela. 

,807 ,822 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi 

materinskega/očetovskega dopusta. 

,528 ,550 

Po vpeljavi CDPP se je zvišal delež mater, ki se po 

porodniškem dopustu vrnejo na delo. 

,681 ,651 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi 

nege otroka ali drugega družinskega člana. 

,562 ,364 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Rezultat izvedene faktorske analize je rešitev z enim samim faktorjem. Kot prikazuje 

preglednica 14, z dobljenim faktorjem pojasnimo kar 64,5 % celotne variance. Tudi lastna 

vrednost na prvem faktorju je visoka (4,191), na drugem faktorju pa je že manjša od 1. 

Preglednica 14: Celotna pojasnjena varianca faktorske analize za sklop Odsotnost z 

dela 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 4,191 69,853 69,853 3,870 64,498 64,498 

2 ,833 13,889 83,742    

3 ,408 6,796 90,538    

4 ,263 4,387 94,925    

5 ,175 2,922 97,846    

6 ,129 2,154 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tudi na osnovi diagrama drobirja, ki ga prikazuje slika 31, smo ugotovili, da je enofaktorska 

rešitev primerna. Prelom krivulje lahko zasledimo na prehodu od prvega na drugi faktor, kar 

pomeni, da je prvi faktor tisti, ki največ prispeva k pojasnjevanju variance. 
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Slika 31: Diagram drobirja dobljene faktorske rešitve za sklop Odsotnost z dela 

Iz nerotirane rešitve (preglednica 15) je razvidno, da imajo vse spremenljivke na dobljenem 

faktorju visoke uteži. 

Preglednica 15: Nerotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Odsotnost z dela 

 Faktor 

1 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi poškodb pri delu. 

,911 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi poškodb izven dela. 

,907 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela zaradi 

bolezni. 

,808 

Po vpeljavi CDPP se je zvišal delež mater, ki se po porodniškem dopustu 

vrnejo na delo. 

,807 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela 

zaradi materinskega/očetovskega dopusta. 

,742 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi nege otroka ali 

drugega družinskega člana. 

,604 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebnih je bilo 5 iteracij. 

Glede na to smo ugotovili, da lahko vse trditve sklopa Odsotnost z dela združimo v en sam 

faktor. Nenazadnje smo preverili tudi zanesljivost dobljene faktorske rešitve z vrednostmi 

Cronbachovega koeficienta α (preglednica 16). 
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Preglednica 16: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Odsotnost z dela 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Odsotnost z dela 6 0,912 

Ugotovili smo, da je dobljena enofaktorska rešitev visoko zanesljiva (α > 0,8). Glede na to 

smo izračunali novo latentno spremenljivko »Odsotnost z dela« kot povprečje opazovanih 

spremenljivk opazovanega sklopa. 

5.11.2 Fluktuacija zaposlenih 

Najprej smo preverili, ali so podatki ustrezni, da na njih izvedemo faktorsko analizo. Glede na 

to smo izračunali mere ustreznosti podatkov za proučevani sklop, njihove vrednosti pa 

prikazuje preglednica 17. 

Preglednica 17: Mere ustreznosti podatkov za sklop Fluktuacija zaposlenih 

Mera Vrednost Testna vrednost* 

KMO 0,867 >0,500 

Bartlettov test 338,325  

df 15  

stat. znač. 0,000 <0,050 

Determinanta 0,014 >0,00001 

* Field 2009, 647-650   

Glede na vse tri izračunane mere ustreznosti smo ugotovili, da so podatki primerni, da na njih 

izvedemo faktorsko analizo. O tem pričajo tudi vrednosti komunalitet (preglednica 18) 

opazovanih spremenljivk, katerih vrednosti so večje od 0,3. 
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Preglednica 18: Komunalitete spremenljivk sklopa Fluktuacija zaposlenih 

 Začetne Po ekstrakciji 

faktorjev 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadrževanje ključnih 

zaposlenih v organizaciji. 

,703 ,706 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala fluktuacija zaposlenih. ,759 ,765 

Po vpeljavi CDPP je organizacija postala bolj zanimiva 

za nove zaposlitve. 

,462 ,457 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo pridobivanje 

kakovostnejših sodelavcev. 

,732 ,809 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal izkoristek vlaganja v 

razvoj zaposlenih. 

,535 ,541 

Po vpeljavi CDPP so se znižali izdatki za zapolnitev 

delovnih mest. 

,626 ,593 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Rezultat izvedene faktorske analize je rešitev z enim samim faktorjem. Kot prikazuje 

preglednica 19, z dobljenim faktorjem pojasnimo kar 64,5 % celotne variance. Tudi lastna 

vrednost na prvem faktorju je visoka (4,206), na drugem faktorju pa je že manjša od 1. 

Preglednica 19: Celotna pojasnjena varianca faktorske analize za sklop Fluktuacija 

zaposlenih 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 4,206 70,105 70,105 3,872 64,534 64,534 

2 ,643 10,719 80,824    

3 ,402 6,701 87,525    

4 ,366 6,108 93,634    

5 ,230 3,835 97,469    

6 ,152 2,531 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tudi na osnovi diagrama drobirja, ki ga prikazuje slika 32, smo ugotovili, da je enofaktorska 

rešitev primerna. Prelom krivulje lahko zasledimo na prehodu od prvega na drugi faktor, kar 

pomeni, da je prvi faktor tisti, ki največ prispeva k pojasnjevanju variance. 
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Slika 32: Diagram drobirja dobljene faktorske rešitve za sklop Fluktuacija zaposlenih 

Iz nerotirane rešitve (preglednica 20) je razvidno, da imajo vse spremenljivke na dobljenem 

faktorju visoke uteži. 

Preglednica 20: Nerotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Fluktuacija 

zaposlenih 

 Faktor 

1 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo pridobivanje kakovostnejših sodelavcev. ,899 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala fluktuacija zaposlenih. ,875 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadrževanje ključnih zaposlenih v 

organizaciji. 

,840 

Po vpeljavi CDPP so se znižali izdatki za zapolnitev delovnih mest. ,770 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal izkoristek vlaganja v razvoj zaposlenih. ,736 

Po vpeljavi CDPP je organizacija postala bolj zanimiva za nove zaposlitve. ,676 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebnih je bilo 6 iteracij. 

Glede na to smo ugotovili, da lahko vse trditve sklopa Fluktuacija zaposlenih združimo v en 

sam faktor. Nenazadnje smo preverili tudi zanesljivost dobljene faktorske rešitve z 

vrednostmi Cronbachovega koeficienta α (preglednica 21). 
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Preglednica 21: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Fluktuacija zaposlenih 

Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Fluktuacija zaposlenih 6 0,914 

Ugotovili smo, da je dobljena enofaktorska rešitev visoko zanesljiva (α > 0,8). Glede na to 

smo izračunali novo latentno spremenljivko »Fluktuacija zaposlenih« kot povprečje 

opazovanih spremenljivk opazovanega sklopa. 

5.11.3 Klima v organizaciji 

Najprej smo preverili, ali so podatki ustrezni, da na njih izvedemo faktorsko analizo. Glede na 

to smo izračunali mere ustreznosti podatkov za proučevani sklop, njihove vrednosti pa 

prikazuje preglednica 22. 

Preglednica 22: Mere ustreznosti podatkov za sklop Klima v organizaciji 

Mera Vrednost Testna vrednost* 

KMO 0,799 >0,500 

Bartlettov test 695,871  

df 31  

stat. znač. 0,000 <0,050 

Determinanta 0,000 >0,00001 

* Field 2009, 647-650   

Glede na vse tri izračunane mere ustreznosti smo ugotovili, da so podatki primerni, da na njih 

izvedemo faktorsko analizo. O tem pričajo tudi vrednosti komunalitet (preglednica 23) 

opazovanih spremenljivk, katerih vrednosti so večje od 0,3. 
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Preglednica 23: Komunalitete spremenljivk sklopa Klima v organizaciji 

 Začetne Po ekstrakciji 

faktorjev 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo 

zaposlenih. 

,762 ,778 

Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih. ,836 ,896 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na 

delovnem mestu. 

,694 ,678 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med 

zaposlenimi. 

,802 ,716 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med 

zaposlenimi in vodstvom. 

,854 ,842 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med 

zaposlenimi. 

,818 ,754 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med 

zaposlenimi in vodstvom. 

,828 ,709 

Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med 

zaposlenimi. 

,727 ,752 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med 

zaposlenimi. 

,715 ,705 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Rezultat izvedene faktorske analize je rešitev z dvema faktorjema. Kot prikazuje 

preglednica 24, z dobljenima faktorjema pojasnimo kar 75,9 % celotne variance. Prvi faktor 

pojasni 65,1 % variabilnosti, drugi faktor pa 10,8 % variabilnosti. Lastna vrednost na prvem 

faktorju je 6,102, na drugem faktorju je 1,176, na tretjem faktorju pa pade pod 1. 

Rotirana rešitev kaže, da kumulativna varianca ostane nespremenjena, spremeni pa se delež 

variance, ki odpade na vsako posamezno komponento oziroma faktor. Tako prvi rotirani 

faktor pojasni 46,7 %, drugi pa 29,2 % skupne variabilnosti. 
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Preglednica 24: Celotna pojasnjena varianca faktorske analize za sklop Klima v 

organizaciji 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki kvadratov uteži 

(Rotation Sums of Squared Loadings) 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

Vsota % 

Variance 

Kumulativni 

% 

1 6,102 67,806 67,806 5,861 65,118 65,118 4,206 46,736 46,736 

2 1,176 13,063 80,869 ,969 10,768 75,886 2,623 29,150 75,886 

3 ,421 4,681 85,550       

4 ,377 4,193 89,743       

5 ,265 2,947 92,690       

6 ,245 2,719 95,410       

7 ,230 2,553 97,963       

8 ,127 1,416 99,379       

9 ,056 ,621 100,000       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tudi na osnovi diagrama drobirja, ki ga prikazuje slika 33, smo ugotovili, da je dvofaktorska 

rešitev primerna. Prelom krivulje lahko zasledimo na prehodu od drugega na tretji faktor, kar 

pomeni, da prva dva faktorja največ prispevata k pojasnjevanju variance. 

 

Slika 33: Diagram drobirja dobljene faktorske rešitve za sklop Klima v organizaciji 

Iz nerotirane rešitve (preglednica 25) je razvidno, da ima večina spremenljivk visoko utež na 

prvem faktorju, poleg tega so v nekaterih primerih vrednosti uteži precej visoke tudi na 

drugem faktorju. Glede na to izvedemo še rotacijo. 
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Preglednica 25: Nerotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Klima v 

organizaciji 

 Faktor 

1 2 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi 

in vodstvom. 

,878  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi. ,855  

Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med zaposlenimi. ,854  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi 

in vodstvom. 

,825  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi. ,809  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi. ,798  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na 

delovnem mestu. 

,758 ,322 

Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih. ,751 ,575 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih. ,720 ,509 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring).  

a. 2 dobljena faktorja. Potrebnih je bilo 10 iteracij.  

Glede na rotirano rešitev, prikazano v preglednici 26, lahko spremenljivke enolično 

porazdelimo med faktorja. Devet trditev, ki smo jih vključili v faktorsko analizo, smo tako 

združili v dva faktorja. 
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Preglednica 26: Rotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Klima v organizaciji 

 Faktor 

1 2 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi 

in vodstvom. 

,869  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi. ,802  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi. ,801  

Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med zaposlenimi. ,784  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi. ,784  

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi 

in vodstvom.  

,770  

Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih.  ,905 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih.  ,833 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na 

delovnem mestu. 

 ,703 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Metoda rotacije: Varimax rotacija 

a. Rotacija je skonvergirala v 3 iteracijah. 

Glede na vsebino trditev, ki se združujejo v posamezen faktor, smo faktorja tudi vsebinsko 

poimenovali: 

1. faktor: Interakcija v organizaciji 

- Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom. 

- Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi. 

- Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi. 

- Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med zaposlenimi. 

- Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi. 

- Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi in vodstvom. 

2. faktor: Počutje zaposlenih 

- Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih. 

- Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih. 

- Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na delovnem mestu. 

Na koncu smo preverili še zanesljivost dobljene faktorske rešitve z vrednostmi 

Cronbachovega koeficienta α (preglednica 27). 
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Preglednica 27: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Klima v organizaciji 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Interakcija v organizaciji 6 0,944 

F2 Počutje zaposlenih 3 0,901 

Skupaj Klima v organizaciji 9 0,940 

Ugotovili smo, da sta tako prvi kot tudi drugi faktor visoko zanesljiva (α > 0,8), tudi skupna 

zanesljivost sklopa je visoka (α > 0,8). Glede na to smo izračunali novi latentni spremenljivki 

»Interakcija v organizaciji« in »Počutje zaposlenih« kot povprečje pripadajočih opazovanih 

spremenljivk v sklopu. 

5.11.4 Produktivnost zaposlenih 

Najprej smo preverili, ali so podatki ustrezni, da na njih izvedemo faktorsko analizo. Glede na 

to smo izračunali mere ustreznosti podatkov za proučevani sklop, njihove vrednosti pa 

prikazuje preglednica 28. 

Preglednica 28: Mere ustreznosti podatkov za sklop Produktivnost zaposlenih 

Mera Vrednost Testna vrednost* 

KMO 0,895 >0,500 

Bartlettov test 539,813  

df 21  

stat. znač. 0,000 <0,050 

Determinanta 0,001 >0,00001 

* Field 2009, 647-650   

Glede na vse tri izračunane mere ustreznosti smo ugotovili, da so podatki primerni, da na njih 

izvedemo faktorsko analizo. O tem pričajo tudi vrednosti komunalitet (preglednica 29) 

opazovanih spremenljivk, katerih vrednosti so večje od 0,3. 
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Preglednica 29: Komunalitete spremenljivk sklopa Produktivnost zaposlenih 

 Začetne Po ekstrakciji 

faktorjev 

Po vpeljavi CDPP se je povečala učinkovitost zaposlenih. ,864 ,839 

Po vpeljavi CDPP se je povečala storilnost zaposlenih. ,868 ,839 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala zavzetost in 

prizadevnost za delo. 

,736 ,723 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala predanost k delu. ,714 ,649 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala motiviranost za delo. ,758 ,766 

Po vpeljavi CDPP zaposleni presegajo zastavljene cilje. ,585 ,578 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala izpostavljenost stresu, 

izgorevanju in depresiji. 

,581 ,590 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Rezultat izvedene faktorske analize je rešitev z enim samim faktorjem. Kot prikazuje 

preglednica 30, z dobljenim faktorjem pojasnimo kar 71,2 % celotne variance. Tudi lastna 

vrednost na prvem faktorju je visoka (5,260), na drugem faktorju pa je že manjša od 1. 

Preglednica 30: Celotna pojasnjena varianca faktorske analize za sklop Produktivnost 

zaposlenih 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 5,260 75,142 75,142 4,984 71,207 71,207 

2 ,548 7,834 82,975    

3 ,402 5,745 88,720    

4 ,331 4,727 93,447    

5 ,213 3,037 96,484    

6 ,169 2,417 98,901    

7 ,077 1,099 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tudi na osnovi diagrama drobirja, ki ga prikazuje slika 34, smo ugotovili, da je enofaktorska 

rešitev primerna. Prelom krivulje lahko zasledimo na prehodu od prvega na drugi faktor, kar 

pomeni, da je prvi faktor tisti, ki največ prispeva k pojasnjevanju variance. 
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Slika 34: Diagram drobirja dobljene faktorske rešitve za sklop Produktivnost zaposlenih 

Iz nerotirane rešitve (preglednica 31) je razvidno, da imajo vse spremenljivke na dobljenem 

faktorju visoke uteži. 

Preglednica 31: Nerotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Produktivnost 

zaposlenih 

 
Faktor 

1 

Po vpeljavi CDPP se je povečala učinkovitost zaposlenih. ,916 

Po vpeljavi CDPP se je povečala storilnost zaposlenih. ,916 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala motiviranost za delo. ,875 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala zavzetost in prizadevnost za delo. ,850 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala predanost k delu. ,806 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala izpostavljenost stresu, izgorevanju in 

depresiji. 

,768 

Po vpeljavi CDPP zaposleni presegajo zastavljene cilje. ,760 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebne so bile 4 iteracije. 

Glede na to smo ugotovili, da lahko vse trditve sklopa Produktivnost zaposlenih združimo v 

en sam faktor. Nenazadnje smo preverili tudi zanesljivost dobljene faktorske rešitve z 

vrednostmi Cronbachovega koeficienta α (preglednica 32). 
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Preglednica 32: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Produktivnost 

zaposlenih 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Produktivnost zaposlenih 7 0,944 

Ugotovili smo, da je dobljena enofaktorska rešitev visoko zanesljiva (α > 0,8). Glede na to 

smo izračunali novo latentno spremenljivko »Produktivnost zaposlenih« kot povprečje 

opazovanih spremenljivk opazovanega sklopa. 

5.11.5 Konkurenčnost organizacije 

Najprej smo preverili, ali so podatki ustrezni, da na njih izvedemo faktorsko analizo. Glede na 

to smo izračunali mere ustreznosti podatkov za proučevani sklop, njihove vrednosti pa 

prikazuje preglednica 33. 

Preglednica 33: Mere ustreznosti podatkov za sklop Konkurenčnost organizacije 

Mera Vrednost Testna vrednost* 

KMO 0,868 >0,500 

Bartlettov test 324,668  

df 10  

stat. znač. 0,000 <0,050 

Determinanta 0,017 >0,00001 

* Field 2009, 647-650   

Glede na vse tri izračunane mere ustreznosti smo ugotovili, da so podatki primerni, da na njih 

izvedemo faktorsko analizo. O tem pričajo tudi vrednosti komunalitet (preglednica 34) 

opazovanih spremenljivk, katerih vrednosti so večje od 0,3. 



 

97 

 

Preglednica 34: Komunalitete spremenljivk sklopa Konkurenčnost organizacije 

 Začetne Po ekstrakciji 

faktorjev 

Po vpeljavi CDPP se je povečala kakovost izdelkov/storitev. ,687 ,679 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo število novih 

izdelkov/storitev. 

,723 ,786 

Po vpeljavi CDPP se je povečala ustvarjalnost in 

inovativnost zaposlenih. 

,615 ,662 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšalo število reklamacij 

izdelkov/storitev. 

,773 ,841 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal tržni položaj organizacije. ,679 ,675 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Rezultat izvedene faktorske analize je rešitev z enim samim faktorjem. Kot prikazuje 

preglednica 35, z dobljenim faktorjem pojasnimo kar 72,8 % celotne variance. Tudi lastna 

vrednost na prvem faktorju je visoka (3,908), na drugem faktorju pa je že manjša od 1. 

Preglednica 35: Celotna pojasnjena varianca faktorske analize za sklop Konkurenčnost 

organizacije 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 3,908 78,163 78,163 3,642 72,841 72,841 

2 ,397 7,942 86,105    

3 ,324 6,486 92,591    

4 ,214 4,286 96,877    

5 ,156 3,123 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tudi na osnovi diagrama drobirja, ki ga prikazuje slika 35, smo ugotovili, da je enofaktorska 

rešitev primerna. Prelom krivulje lahko zasledimo na prehodu od prvega na drugi faktor, kar 

pomeni, da je prvi faktor tisti, ki največ prispeva k pojasnjevanju variance. 
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Slika 35: Diagram drobirja dobljene faktorske rešitve za sklop Konkurenčnost 

organizacije 

Iz nerotirane rešitve (preglednica 36) je razvidno, da imajo vse spremenljivke na dobljenem 

faktorju visoke uteži. 

Preglednica 36: Nerotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Konkurenčnost 

organizacije 

 Faktor 

1 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšalo število reklamacij izdelkov/storitev. ,917 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo število novih izdelkov/storitev. ,887 

Po vpeljavi CDPP se je povečala kakovost izdelkov/storitev.  ,824 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal tržni položaj organizacije. ,821 

Po vpeljavi CDPP se je povečala ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih. ,813 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebnih je bilo 5 iteracij. 

Glede na to smo ugotovili, da lahko vse trditve sklopa Konkurenčnost organizacije združimo 

v en sam faktor. Nenazadnje smo preverili tudi zanesljivost dobljene faktorske rešitve z 

vrednostmi Cronbachovega koeficienta α (preglednica 37). 
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Preglednica 37: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Konkurenčnost 

organizacije 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Konkurenčnost organizacije 5 0,927 

Ugotovili smo, da je dobljena enofaktorska rešitev visoko zanesljiva (α > 0,8). Glede na to 

smo izračunali novo latentno spremenljivko »Konkurenčnost organizacije« kot povprečje 

opazovanih spremenljivk opazovanega sklopa. 

5.11.6 Ugled organizacije 

Najprej smo preverili, ali so podatki ustrezni, da na njih izvedemo faktorsko analizo. Glede na 

to smo izračunali mere ustreznosti podatkov za proučevani sklop, njihove vrednosti pa 

prikazuje preglednica 38. 

Preglednica 38: Mere ustreznosti podatkov za sklop Ugled organizacije 

Mera Vrednost Testna vrednost* 

KMO 0,750 >0,500 

Bartlettov test 226,374  

df 10  

stat. znač. 0,000 <0,050 

Determinanta 0,058 >0,00001 

* Field 2009, 647-650   

Glede na vse tri izračunane mere ustreznosti smo ugotovili, da so podatki primerni, da na njih 

izvedemo faktorsko analizo. O tem pričajo tudi vrednosti komunalitet (preglednica 39) 

opazovanih spremenljivk, katerih vrednosti so večje od 0,3. 
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Preglednica 39: Komunalitete spremenljivk sklopa Ugled organizacije 

 Začetne Po ekstrakciji 

faktorjev 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala podoba organizacije v 

javnosti. 

,494 ,330 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje v organizacijo. ,486 ,504 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala prepoznavnost 

organizacije. 

,687 ,759 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadovoljstvo odjemalcev. ,647 ,553 

Po vpeljavi CDPP se je povečala podpora v javnosti. ,693 ,715 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

Rezultat izvedene faktorske analize je rešitev z enim samim faktorjem. Kot prikazuje 

preglednica 40, z dobljenim faktorjem pojasnimo 57,2 % celotne variance. Tudi lastna 

vrednost na prvem faktorju je visoka (3,255), na drugem faktorju pa je že manjša od 1. 

Preglednica 40: Celotna pojasnjena varianca faktorske analize za sklop Ugled 

organizacije 

Faktor Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstracijski seštevki kvadratov uteži 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Vsota % Variance Kumulativni % Vsota % Variance Kumulativni % 

1 3,255 65,107 65,107 2,862 57,240 57,240 

2 ,823 16,469 81,576    

3 ,506 10,125 91,701    

4 ,225 4,505 96,206    

5 ,190 3,794 100,000    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tudi na osnovi diagrama drobirja, ki ga prikazuje slika 36, smo ugotovili, da je enofaktorska 

rešitev primerna. Prelom krivulje lahko zasledimo na prehodu od prvega na drugi faktor, kar 

pomeni, da je prvi faktor tisti, ki največ prispeva k pojasnjevanju variance. 
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Slika 36: Diagram drobirja dobljene faktorske rešitve za sklop Ugled organizacije 

Iz nerotirane rešitve (preglednica 41) je razvidno, da imajo vse spremenljivke na dobljenem 

faktorju visoke uteži. 

Preglednica 41: Nerotirane faktorske uteži faktorske rešitve za sklop Ugled organizacije 

 Faktor 

1 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala prepoznavnost organizacije. ,871 

Po vpeljavi CDPP se je povečala podpora v javnosti. ,846 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadovoljstvo odjemalcev. ,744 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje v organizacijo. ,710 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala podoba organizacije v javnosti. ,575 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring). 

a. 1 dobljen faktor. Potrebnih je bilo 7 iteracij. 

Glede na to smo ugotovili, da lahko vse trditve sklopa Ugled organizacije združimo v en sam 

faktor. Nenazadnje smo preverili tudi zanesljivost dobljene faktorske rešitve z vrednostmi 

Cronbachovega koeficienta α (preglednica 42). 
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Preglednica 42: Zanesljivost dobljene faktorske rešitve za sklop Ugled organizacije 

 Faktor Poimenovanje N Cronbach α 

F1 Ugled organizacije 5 0,865 

Ugotovili smo, da je dobljena enofaktorska rešitev visoko zanesljiva (α > 0,8). Glede na to 

smo izračunali novo latentno spremenljivko »Ugled organizacije« kot povprečje opazovanih 

spremenljivk opazovanega sklopa. 

5.12 Analiza hipotez 

Za potrebe analize hipotez smo na osnovi dobljenih faktorskih rešitev izračunali nove 

spremenljivke, kot je opisano že v prejšnjem poglavju. Porazdelitve na novo izračunanih 

spremenljivk so prikazane v Prilogi 2. 

Poleg tega smo izračunali tudi spremenljivko, s katero smo izmerili dolžino izvajanja projekta 

CDPP v posamezni organizaciji. Za organizacije, ki so v projektu še aktivne, smo dolžino 

izvajanja projekta izračunali kot razliko med letom izvajanja raziskave (torej, letom 2016) ter 

letom, ko je organizacija prejela CDPP. Za organizacije, ki v projektu niso več aktivne, pa 

smo dolžino izvajanja projekta izračunali kot razliko med letom, do katerega je organizacija 

imela CDPP, ter letom, ko je organizacija prejela CDPP. Tudi porazdelitev te spremenljivke 

je prikazana v Prilogi 2. 

Hipoteza 1: Dolžina izvajanja projekta CDPP je negativno povezana z odsotnostjo z dela. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki 

smo ga izračunali med spremenljivko Dolžina izvajanja projekta CDPP in izračunano latentno 

spremenljivko Odsotnost z dela. Vrednost korelacijskega koeficienta, pripadajočo statistično 

značilnost ter število veljavnih (vključenih) odgovorov prikazuje preglednica 43. 
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Preglednica 43: Pearsonov korelacijski koeficient in stopnja značilnosti med dolžino 

izvajanja projekta CDPP in odsotnostjo z dela 

    Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 

Odsotnost z dela Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,174 

Stat. značilnost ,123 

N 80 

Opazimo lahko, da korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in odsotnostjo z dela ni 

statistično značilna. Glede na to hipoteze 1 ne moremo potrditi. Dolžina izvajanja projekta 

CDPP torej ni povezana z odsotnostjo z dela. 

Hipoteza 2: Dolžina izvajanja projekta CDPP je negativno povezana s fluktuacijo zaposlenih. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki 

smo ga izračunali med spremenljivko Dolžina izvajanja projekta CDPP in izračunano latentno 

spremenljivko Fluktuacija zaposlenih. Vrednost korelacijskega koeficienta, pripadajočo 

statistično značilnost ter število veljavnih (vključenih) odgovorov prikazuje preglednica 44. 

Preglednica 44: Pearsonov korelacijski koeficient in stopnja značilnosti med dolžino 

izvajanja projekta CDPP in fluktuacijo zaposlenih 

    Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 

Fluktuacija zaposlenih Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,211 

Stat. značilnost ,060 

N 80 

Tudi v tem primeru lahko opazimo, da korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in 

fluktuacijo zaposlenih ni statistično značilna. Glede na to hipoteze 2 ne moremo potrditi. 

Dolžina izvajanja projekta CDPP torej ni povezana s fluktuacijo zaposlenih. 

Hipoteza 3: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s klimo v organizaciji. 

V tem primeru smo za preverjanje hipoteze uporabili vrednosti Pearsonovih korelacijskih 

koeficientov, ki smo jih izračunali med spremenljivko Dolžina izvajanja projekta CDPP in 

izračunanima latentnima spremenljivkama Interakcija v organizaciji ter Počutje zaposlenih. 

Vrednosti korelacijskih koeficientov, pripadajočih statističnih značilnosti ter števila veljavnih 

(vključenih) odgovorov prikazuje preglednica 45. 
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Preglednica 45: Pearsonov korelacijski koeficient in stopnja značilnosti med dolžino 

izvajanja projekta CDPP in klimo v organizaciji 

    Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 

Interakcija v organizaciji Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,157 

Stat. značilnost ,168 

N 79 

Počutje zaposlenih Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,329** 

Stat. značilnost ,003 

N 80 

** Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski test)   

Opazimo lahko, da korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in interakcijo v 

organizaciji ni statistično značilna. Po drugi strani pa je dolžina izvajanja projekta CDPP 

statistično značilno povezana s počutjem zaposlenih. Glede na to hipotezo 3 delno potrdimo. 

Dolžina izvajanja projekta CDPP ni povezana z izboljšanjem interakcije v organizaciji. Po 

drugi strani pa je dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno povezana s počutjem zaposlenih; 

z daljšanjem obdobja vključitve organizacij v CDPP se izboljšuje tudi počutje zaposlenih. 

V nadaljevanju podajamo rezultat regresijske analize (preglednica 46). Prikazani so rezultati 

linearne regresije, pri čemer neodvisno spremenljivko predstavlja obdobje oziroma dolžina 

izvajanja projekta CDPP, odvisno spremenljivko pa predstavlja sestavljena spremenljivka za 

sklop počutje zaposlenih. 

Prilagojeni R
2
 pove, kakšen je odstotek pojasnjene variance odvisne spremenljivke (Y) z 

neodvisno spremenljivko (X). Rezultati kažejo, da neodvisna spremenljivka pojasnjuje le 

9,7 % variance v odvisni spremenljivki. V nadaljevanju lahko potrdimo, da je regresijski 

model statistično značilen (F = 9,497, p = 0,003). Vrednost parametra Beta je pri neodvisni 

spremenljivki »Dolžina izvajanja projekta CDPP« pozitivna in statistično značilna, kar 

pomeni, da je počutje zaposlenih linearno odvisno od dolžine izvajanja projekta CDPP, in 

sicer pri 5-odstotni stopnji značilnost (β = 0,329, p = 0,003). 
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Preglednica 46: Koeficienti linearne regresijske analize – odvisna spremenljivka 

»Počutje zaposlenih«, neodvisna spremenljivka »Dolžina izvajanja 

projekta CDPP« 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t p B 

Standardna 

napaka Beta 

 
Konstanta 3,567 ,136  26,251 ,000 

Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 
,091 ,030 ,329 3,082 ,003 

Odvisna spremenljivka: Počutje zaposlenih 

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno 

vpliva na počutje zaposlenih. Ravno tako smo želeli z regresijo preveriti vpliv dolžine 

izvajanja projekta CDPP na interakcijo v organizaciji, vendar regresijski model ni bil 

statistično značilen (F = 1,935, p > 0,05). 

Hipoteza 4: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s produktivnostjo 

zaposlenih. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki 

smo ga izračunali med spremenljivko Dolžina izvajanja projekta CDPP in izračunano latentno 

spremenljivko Produktivnost zaposlenih. Vrednost korelacijskega koeficienta, pripadajočo 

statistično značilnost ter število veljavnih (vključenih) odgovorov prikazuje preglednica 47. 

Preglednica 47: Pearsonov korelacijski koeficient in stopnja značilnosti med dolžino 

izvajanja projekta CDPP in produktivnostjo zaposlenih 

    Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 

Produktivnost zaposlenih Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,262* 

Stat. značilnost ,019 

N 80 

* Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski test) 

Opazimo lahko, da je korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in produktivnostjo 

zaposlenih statistično značilna (pri stopnji 0,05). Glede na to hipotezo 4 potrdimo. Dolžina 

izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s produktivnostjo zaposlenih. Velja namreč, 

da se z daljšanjem obdobja vključitve organizacij v projekt CDPP povečuje tudi produktivnost 

zaposlenih. 
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V nadaljevanju smo proučevali vpliv dolžine izvajanja projekta CDPP na produktivnost 

zaposlenih (preglednica 48). Rezultati kažejo, da je regresijski model statistični značilen 

(F = 5,734, p = 0,019), pri čemer neodvisna spremenljivka pojasnjuje le 5,7 % variance v 

odvisni spremenljivki. Slednje kaže na dejstvo, da so še drugi dejavniki, ki pomembno 

vplivajo na produktivnost zaposlenih. Kot lahko ugotovimo iz rezultatov, dolžina izvajanja 

projekta CDPP pozitivno in statistično vpliva na produktivnost zaposlenih (β = 0,262, 

p = 0,019). 

Preglednica 48: Koeficienti linearne regresijske analize – odvisna spremenljivka 

»Produktivnost zaposlenih«, neodvisna spremenljivka »Dolžina 

izvajanja projekta CDPP« 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t p B 

Standardna 

napaka Beta 

 
Konstanta 3,292 ,154  21,437 ,000 

Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 
,080 ,034 ,262 2,395 ,019 

Odvisna spremenljivka: Produktivnost zaposlenih 

Na osnovi rezultatov lahko argumentiramo, da dolžina izvajanja CDPP vpliva na 

produktivnost zaposlenih. 

Hipoteza 5: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana s konkurenčnostjo 

organizacije. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki 

smo ga izračunali med spremenljivko Dolžina izvajanja projekta CDPP in izračunano latentno 

spremenljivko Konkurenčnost organizacije. Vrednost korelacijskega koeficienta, pripadajočo 

statistično značilnost ter število veljavnih (vključenih) odgovorov prikazuje preglednica 49.  



 

107 

 

Preglednica 49: Pearsonov korelacijski koeficient in stopnja značilnosti med dolžino 

izvajanja projekta CDPP in konkurenčnostjo organizacije 

    Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 

Konkurenčnost organizacije Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,178 

Stat. značilnost ,115 

N 80 

Opazimo lahko, da korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in konkurenčnostjo 

organizacije ni statistično značilna. Glede na to hipoteze 5 ne moremo potrditi. Dolžina 

izvajanja projekta CDPP torej ni povezana s konkurenčnostjo organizacije. 

Hipoteza 6: Dolžina izvajanja projekta CDPP je pozitivno povezana z ugledom organizacije. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki 

smo ga izračunali med spremenljivko Dolžina izvajanja projekta CDPP in izračunano latentno 

spremenljivko Ugled organizacije. Vrednost korelacijskega koeficienta, pripadajočo 

statistično značilnost ter število veljavnih (vključenih) odgovorov prikazuje preglednica 50. 

Preglednica 50: Pearsonov korelacijski koeficient in stopnja značilnosti med dolžino 

izvajanja projekta CDPP in ugledom organizacije 

    Dolžina izvajanja projekta 

CDPP 

Ugled organizacije Pearsonov korelacijski 

koeficient 

,215 

Stat. značilnost ,055 

N 80 

Tudi v tem primeru lahko opazimo, da korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in 

ugledom organizacije ni statistično značilna. Glede na to hipoteze 6 ne moremo potrditi. 

Dolžina izvajanja projekta CDPP torej ni povezana z ugledom organizacije. 
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Poglavje zajema ugotovitve empirične raziskave, predloge za izboljšanje, prispevek k stroki 

ter predloge za nadaljnje raziskovanje. 

6.1 Ugotovitve empirične raziskave 

Med organizacijami, ki imajo CDPP in so sodelovale v raziskavi, prevladujejo organizacije iz 

zasebnega sektorja (51 %), nekaj manj je organizacij iz javnega sektorja (35 %), ostalo pa 

predstavljajo organizacije javno-zasebnega partnerstva, društev ipd. (14 %). Glede na pretekle 

raziskave je mogoče opaziti trend zmanjšanja zasebnih organizacij, saj je v raziskavi Knaflič 

(2010) ugotovljeno, da je bilo organizacij iz zasebnega sektorja 82 %, v raziskavi Meglič 

(2015) pa je bilo v projekt CDPP vključenih le še dobrih 64 % organizacij iz zasebnega 

sektorja. 

Največ jih deluje na področju zdravstva in socialnega varstva (21 %), sledijo jim organizacije 

različnih nerazvrščenih dejavnosti (17 %), tem pa organizacije, ki delujejo na področju 

finančnih in zavarovalniških dejavnosti (14 %). Največ jih ima sedež v Osrednjeslovenski 

(43 %) in Podravski regiji (16 %). Med organizacijami prevladujejo tiste z aktivnim statusom 

CDPP (81 %) in z osnovnim CDPP (57 %). Glede na velikost po številu zaposlenih je največ 

srednjevelikih organizacij (44 %), ki zaposlujejo od 50 do 250 ljudi, sledijo velike 

organizacije z več kot 250 zaposlenimi (33 %). Najmanj je organizacij, ki zaposlujejo manj 

kot 50 ljudi (23 %). Čeprav je bilo v preteklih raziskavah (Meglič 2015; Knaflič 2010) 

ugotovljeno, da je v projekt CDPP vključenih največ malih organizacij, pa je pričujoča 

raziskava potrdila ugotovitve, da pri vpeljavi družini prijaznih ukrepov prevladujejo 

organizacije z velikim številom zaposlenih, manjše organizacije pa ukrepe pogosteje urejajo 

neformalno kot dogovor med delodajalcem in delojemalcem (Stropnik 2007, 142-143). 

Analiza področij ukrepov, s katerih so organizacije vpeljale ukrepe, je pokazala, da v 

primerjavi s preteklimi raziskavami (Knaflič 2010), ni bistvenih razlik. Največ organizacij je 

vpeljalo ukrepe s področij politike informiranja in komuniciranja (96 %) in delovnega časa 

(94 %). Sledijo področja organizacije dela (80 %), veščin vodstva (80 %) in storitev za 

družine (78 %). Najmanj ukrepov organizacije vpeljujejo s področja organizacije delovnih 

mest (51 %). Sklepamo lahko, da je pri področjih politike informiranja in komuniciranja ter 

organizacije dela in veščin vodstva velik delež vpeljave predvsem posledica obveznih 

ukrepov, ki jih navedena področja zajemajo. Področje delovnega časa ne zajema ukrepov, ki 

bi bili za vpeljavo obvezni, pa vendar v večini organizacij ukrepe s tega področja kljub temu 

vpeljujejo. Pričujoča raziskava je pokazala, da so med desetimi najpogosteje izbranimi ukrepi 

kar trije s področja delovnega časa. Glavni razlog je verjetno to, da področje zajema ukrepe, 

ki zaposlene najbolj motivirajo (Meglič 2015, 72). V povprečju organizacije vpeljejo 



 

109 

 

13,9 ukrepa, največ s področja politike informiranja in komuniciranja (2,6) in delovnega časa 

(2,5). 

Na drugi strani smo ugotavljali, katera področja ukrepov so se v organizacijah izkazala za 

najpomembnejša in za katera področja menijo, da bi lahko bila najpomembnejša tudi v 

bodoče. Za najpomembnejši sta se izkazali področji delovni čas in storitve za družine. Prvo 

zaradi ukrepov, ki se zaposlenih neposredno dotikajo in jim precej olajšajo usklajevanje 

poklicnih in družinskih obveznosti. Med najpomembnejšimi so prilagodljiv delovnik, 

koriščenje viška ur (časovni konto) in dodatni dnevi dopusta za prvi šolski dan, informativni 

dan in uvajanje otrok v vrtec (otroški časovni bonus). Področje storitev za družine pa zaradi 

ukrepov, ki močno vplivajo na družine zaposlenih in tudi zaradi vpliva na motiviranost 

zaposlenih. Tudi za prihodnost organizacij med najpomembnejša področja sodita področji 

delovnega časa in storitev za družine. Na vrhu po pomembnosti se jima pridružujeta še 

področji razvoja kadrov in organizacije dela, ki se do sedaj nista izkazali za najpomembnejši. 

Iz analize rezultatov lahko sklepamo, da so v organizacijah prepoznali pomembnost vpliva 

organizacije dela na motiviranost in zavzetost zaposlenih, pomembnost izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih ter pomembnost zadrževanja ključnih zaposlenih. 

Pri sklopu vprašanj o odsotnosti z dela se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo s trditvama, 

da se je po vpeljavi CDPP zmanjšala odsotnost z dela zaradi nege otroka ali drugega 

družinskega člana (M = 3,20) in da se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela zaradi bolezni 

(M = 3,16). Glede zmanjšanja odsotnosti z dela zaradi poškodb pri delu in izven dela, 

materinskega ali očetovskega dopusta in zvišanja deleža mater, ki se po porodniškem dopustu 

vrnejo na delo, pa so bili anketiranci v povprečju neopredeljeni. Pri sklopu fluktuacija 

zaposlenih se anketiranci v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo, da je organizacija z 

izvajanjem projekta CDPP postala bolj zanimiva za nove zaposlitve (M = 3,59). Najslabše pa 

so ocenili trditev, da so se po vpeljavi CDPP znižali izdatki za zapolnitev delovnih mest 

(M = 3,10). Pri sklopu vprašanj klima v organizaciji so anketiranci v povprečju najbolje 

ocenili trditve, da se je po vpeljavi CDPP povečalo zadovoljstvo zaposlenih (M = 3,95), 

izboljšalo počutje zaposlenih na delovnem mestu (M = 3,93) in povečala pripadnost 

zaposlenih (M = 3,87). Najslabšo, čeprav še vedno visoko stopnjo strinjanja, pa so anketiranci 

izkazali pri trditvi, da se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi (M = 3,70). Pri sklopu 

vprašanj o produktivnosti zaposlenih so bile v povprečju najbolje ocenjene trditve, da se je po 

vpeljavi CDPP izboljšala motiviranost za delo (M = 3,73) in predanost k delu (M = 3,66) ter 

da se je pri zaposlenih zmanjšala izpostavljenost stresu, izgorevanju in depresiji (M = 3,66). 

Najslabše ocenjena trditev pa je, da zaposleni po vpeljavi CDPP presegajo zastavljene cilje 

(M = 3,36). Pri sklopu konkurenčnost organizacije je največjo oceno strinjanja v povprečju 

zaznati pri trditvi, da se je povečala ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih (M = 3,29). Pri 

trditvi, da se je po vpeljavi CDPP zmanjšalo število reklamacij izdelkov oziroma storitev 

(M = 3,07), pa je bila ocena najslabša. V sklopu ugled organizacije sta bili najbolje ocenjeni 

trditvi, da se je po vpeljavi CDPP izboljšala podoba organizacije (M = 3,90) in da se je 
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izboljšala prepoznavnost organizacije (M = 3,69). Najslabše so anketiranci v povprečju 

ocenili trditev, da se je izboljšalo zadovoljstvo odjemalcev (M = 3,35). 

Iz rezultatov raziskave smo tako ugotovili, da organizacije v povprečju zaznavajo pričakovane 

pozitivne učinke na področjih, po katerih smo jih spraševali. V organizacijah je po vpeljavi 

CDPP, na osnovi ocen strinjanja anketirancev, v povprečju največje učinke zaznati na 

področjih klime v organizaciji (M = 3,81), ugleda organizacije (M = 3,62) in produktivnosti 

zaposlenih (M = 3,61). Po oceni anketirancev pa so učinki najmanj vidni na področjih 

fluktuacije zaposlenih (M = 3,35), konkurenčnosti organizacije (M = 3,15) in odsotnosti z 

dela (M = 3,06). 

V magistrski nalogi smo postavili in preverjali šest hipotez. Pri prvi hipotezi smo 

predvidevali, da je dolžina izvajanja projekta CDPP negativno povezana z odsotnostjo z dela. 

Hipoteze nismo potrdili. Na osnovi rezultatov analize hipoteze ne moremo trditi, da je čas, 

kako dolgo je organizacija vključena v projekt CDPP, povezan z zmanjšanjem odsotnosti z 

dela. 

Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da je dolžina izvajanja projekta CDPP negativno 

povezana s fluktuacijo zaposlenih. Tudi te hipoteze nismo potrdili. Na osnovi rezultatov 

analize hipoteze ne moremo trditi, da je dolžina izvajanja projekta CDPP povezana z 

zmanjšanjem fluktuacije zaposlenih. 

S tretjo hipotezo smo predvidevali, da je dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno povezana 

s klimo v organizaciji. Najprej smo s faktorsko analizo nabor spremenljivk sklopa klima v 

organizaciji združili v dva skupna faktorja. Novi sestavljeni spremenljivki smo poimenovali 

interakcija v organizaciji in počutje zaposlenih. Na osnovi rezultatov analize hipoteze smo 

ugotovili, da korelacija med dolžino izvajanja projekta CDPP in interakcijo v organizaciji ni 

statistično značilno povezana. Medtem ko je dolžina izvajanja projekta CDPP statistično 

značilno povezana s počutjem zaposlenih. To hipotezo smo zato delno potrdili. Dolžina 

izvajanja projekta CDPP ni povezana z izboljšanjem interakcije v organizaciji, je pa pozitivno 

povezana s počutjem zaposlenih. Dodatno preverjanje hipoteze z regresijsko analizo je 

pokazalo tudi, da dolžina izvajanja projekta CDPP vpliva na počutje zaposlenih. 

Pri četrti hipotezi smo predvidevali, da je dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno 

povezana s produktivnostjo zaposlenih. To hipotezo smo potrdili. Na osnovi rezultatov 

analize hipoteze lahko trdimo, da se z daljšanjem obdobja vključitve v projekt CDPP 

povečuje tudi produktivnost zaposlenih. Tudi tu se je pri preverjanju hipoteze z regresijsko 

analizo pokazal statistično značilen regresijski model. Na osnovi rezultatov lahko tako trdimo, 

da dolžina izvajanja projekta CDPP vpliva na produktivnost zaposlenih. 

S peto hipotezo smo predvidevali, da je dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno povezana 

s konkurenčnostjo organizacije. Hipoteze nismo potrdili. Na osnovi rezultatov analize 
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hipoteze ne moremo trditi, da se z daljšanjem obdobja vključitve v projekt CDPP povečuje 

konkurenčnost organizacije. 

Šesto hipotezo smo prav tako preverjali s korelacijskim koeficientom, saj smo preverjali, ali je 

dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno povezana z ugledom organizacije. Hipoteze prav 

tako nismo potrdili, saj se je izkazalo, da povezava med spremenljivkama ni statistično 

značilna. Zato ne moremo trditi, da je dolžina izvajanja projekta CDPP povezana z ugledom 

organizacije. 

Analiza raziskave je pokazala tudi, da je sam postopek za večino anketirancev zahteven 

(49 %) ali enostaven (44 %). Preostali so mnenja, da je prezahteven, predvsem zaradi 

preobsežnih birokratskih postopkov. Glede stroškov celotnega postopka pridobitve in 

izvajanja projekta CDPP smo ugotovili, da v večini organizacij ni zaznati, da bi ti vplivali na 

poslovanje organizacije. Celo nasprotno, saj rezultati analize kažejo na to, da vpeljava in 

izvajanje ukrepov CDPP stroške poslovanja celo znižuje. To je tudi smiselno, če upoštevamo 

učinke, ki jih projekt CDPP organizaciji prinaša. 

Pri raziskavi smo k sodelovanju pri izpolnjevanju spletnega anketnega vprašalnika povabili 

samo člane tima projekta CDPP v posameznih organizacijah. Iz analize rezultatov pričujoče 

raziskave smo ugotovili, da je v povprečju največ članov tima, ki so zadolženi za vpeljavo in 

izvajanje ukrepov CDPP, ženskega spola (68 %), starih od 36 do 45 let (48 %) in z 

univerzitetno izobrazbo ali bolonjsko drugo stopnjo (44 %). 

6.2 Predlogi za izboljšanje 

Naše mnenje je, da je projekt CDPP dobro zastavljen in služi namenu, za katerega je bil 

zasnovan. Kot pri vsaki stvari je potrebno biti v koraku s časom, zato je pomembno, da se tudi 

sistem CDPP nadgrajuje in izboljšuje. Rezultati raziskave in mnenja anketirancev so pokazali 

določene pomanjkljivosti. Na osnovi tega smo oblikovali predloge za izboljšanje stanja 

obravnavanega področja in sistema certificiranja. 

Raziskava je pokazala, da tistim, ki so v posameznih organizacijah zadolženi za izvajanje 

projekta CDPP, predstavljajo veliko breme in povzročajo nejevoljo prav administrativni in 

birokratski postopki v zvezi z dokumentiranjem in pripravo ter oddajo različnih poročil. 

Predlog v zvezi s tem se nanaša predvsem na poenostavitev birokratskih postopkov pri 

uvajanju in izvedbi projekta CDPP in da se vzpostavi informacijska podpora oziroma spletna 

aplikacija, kjer bi se lahko večino postopkov in poročanja opravilo v elektronski obliki. 

Za merjenje učinkov CDPP bi bilo priporočljivo razviti celovit model ocenjevanja in merjenja 

učinkov, ki bi bil neodvisen od mnenja posameznikov. Tako bi izločili subjektivni faktor. 

Učinke bi tako ovrednotili z vnaprej določenimi kvantitativnimi kot kvalitativnimi kazalniki. 

Na osnovi takšnega modela bi dobili bolj realno sliko pozitivnih ali pa tudi negativnih 
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učinkov vpeljave CDPP. Za organizacije bi bil to boljši pokazatelj, kje in kakšne, če sploh, 

koristi imajo zaradi vpeljave CDPP. Prav tako bi bil model koristen za nosilca certificiranja 

pri nadgradnji sistema in oblikovanju novih ukrepov in področij ukrepov. Navsezadnje pa bi 

pridobili tudi bolj merodajno sliko prednosti CDPP, ki bi služila predstavitvi projekta CDPP 

in ga tako naredila privlačnejšega za organizacije, ki še certifikata nimajo. 

Na osnovi podanih mnenj anketirancev smo ugotovili, da so ukrepi v večini namenjeni 

zaposlenim z otroki. V prihodnje bi bilo smotrno v nabor ukrepov uvrstiti več ukrepov, ki so 

namenjeni mladim, zaposlenim brez družinskih obveznosti oziroma otrok in zaposlenim, ki 

skrbijo za starejše družinske člane. 

V projekt CDPP je vključenih relativno majhno število organizacij, kar gre pripisati tudi 

stroškom, ki nastanejo pri vključitvi v projekt in samem postopku certificiranja. Smiselno bi 

bilo poiskati rešitev, da bi bil projekt CDPP sofinanciran, bodisi s strani države bodisi s strani 

Evropskega socialnega sklada, kot je to bilo že v preteklosti. Na ta način bi CDPP pritegnil 

več organizacij, ki so pripravljene investirati v svoje zaposlene. 

6.3 Prispevek k stroki 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili izbrano literaturo s področja usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja in s področja družini prijazne politike. Prav tako smo 

predstavili celovit pregled CDPP, njegov namen, postopek in stroške pridobitve ter ukrepe. 

Osredotočili smo se na pričakovane pozitivne učinke CDPP. Želeli smo potrditi, da so učinki 

vpeljave in izvajanja družini prijaznih ukrepov, ki jih navaja literatura, v organizacijah res 

vidni. Na ta način smo izvedli raziskavo, ki predstavlja doprinos k razumevanju pomena 

CDPP za uspešnost organizacije. Magistrska naloga naj bo smernica za management pri 

razumevanju in vzpostavljanju sistema CDPP. 

Prispevek k stroki vidimo v uporabnosti raziskave, saj z njo podajamo predloge za vpeljavo 

izboljšav in nadaljnji razvoj obravnavanega področja. Predlogi so lahko v pomoč in vodilo 

Ekvilib Inštitutu kot nosilcu postopka certificiranja za nadaljnje delo pri projektu CDPP in 

njegovem razvoju. 

Prispevek k stroki vidimo tudi v predlogih za nadaljnje raziskovanje na obravnavanem 

področju, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

6.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Na osnovi pričujoče raziskave so se pokazali tudi nekateri predlogi za možnost nadaljnjega 

raziskovanja. 
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V prihodnje bi bilo smiselno v raziskavo vzporedno vključiti primerjalno populacijo, torej 

skupino organizacij brez CDPP, da bi tako proučevali razlike v učinkih in izključili druge 

dejavnike. 

Raziskavo bi bilo zanimivo razširiti tudi na zaposlene, saj bi s tem dobili neposredno 

primerjavo, kako so določeni učinki zaznani z vidika organizacije in kako jih zaznavajo 

njihovi zaposleni. 

Zanimivo bi bilo raziskati, kakšne strategije imajo organizacije, ki so uspešno vpeljale CDPP 

in dosegajo boljše učinke, v primerjavi s tistimi, kjer učinki certifikata niso ali so manj vidni. 

Glede na to, da smo se v raziskavi omejili na pričakovane pozitivne učinke, bi bilo v 

nadaljnjih raziskavah priporočljivo vključiti tudi negativne učinke, ki jih morda certifikat 

prinaša. 

Zanimiva bi bila tudi primerjava med slovenskimi in tujimi organizacijami s podobnim in 

primerljivim sistemom certificiranja. 
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7 SKLEP 

Živimo v ultramoderni dobi, v kateri je občutek pomanjkanja časa čutiti vsepovsod, na 

vsakem koraku. Načela, vrednote in socialne norme se nenehno spreminjajo, njihov vpliv pa 

je čutiti na vseh področjih našega življenja. Opažamo tudi reorganizacijo tradicionalnih vlog, 

tako v družinskem kot poslovnem okolju. Danes govorimo o enakosti spolov in nagnjenosti k 

preživljanju čim več časa na delovnem mestu. Rezultat tega je, da preživimo manj časa z 

družino (Barbulesco 2014, 149). 

Človek je snovalec in nosilec organizacije, ki se v organizaciji uresničuje v vsej svoji 

razsežnosti ter s tem oblikuje in pogojuje povezave v organizaciji in izven nje (Meško 

Štok 2009, 48). Na osnovi teoretičnega in raziskovalnega dela naloge lahko trdimo, da je 

ravnanje z zaposlenimi ključnega pomena za uspešno delovanje organizacije. Kot pravi 

Mihalič (2008, 10), je organizacija uspešna in učinkovita le, če so uspešni in učinkoviti njeni 

zaposleni. Zato je eno izmed pomembnih področij za zaposlene tudi usklajevanje njihovih 

poklicnih in družinskih obveznosti. Vedno večje zavedanje o pomembnosti usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja organizacijam ponuja tudi vedno več orodij oziroma 

ukrepov za njegovo uspešno reševanje. Organizacije lahko ukrepe izvajajo neformalno ali 

formalno. Formalno izvajanje družini prijaznih ukrepov v Sloveniji se izvaja v okviru projekta 

CDPP. Organizacije tako z vpeljavo različnih družini prijaznih ukrepov pripomorejo k 

uresničevanju ciljev posameznikov in navsezadnje tudi organizacije. Uspešno usklajevanje 

dela in družine prinaša številne pozitivne učinke zaposlenim in njihovim družinskim članom, 

posledično pa se njihovo zadovoljstvo odraža tudi na delovnem mestu. Možnost usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja zaposlenih tako tudi organizaciji prinaša pozitivne učinke. 

Z raziskavo smo proučili učinke vpeljave in izvajanja CDPP, kateri ukrepi in iz katerih 

področij se ukrepi najpogosteje vpeljujejo ter katera področja in ukrepi so se izkazali za 

najpomembnejše, pridobili pa smo tudi mnenja, pripombe in predloge anketirancev v zvezi s 

projektom CDPP. 

Ugotovili smo, da se je z vpeljavo in izvajanjem ukrepov CDPP v proučevanih organizacijah 

precej izboljšala klima v organizaciji, ugled organizacije in produktivnost zaposlenih. 

Nekoliko manj pa so se učinki pokazali pri zmanjšanju fluktuacije in povečanju 

konkurenčnosti. Medtem ko v zvezi z zmanjšanjem odsotnosti z dela ni opaziti pomembnejših 

razlik v primerjavi s časom pred vpeljavo CDPP. Ugotovili smo tudi, da se je najbolj 

izboljšalo zadovoljstvo, počutje in pripadnost zaposlenih ter motivacija za delo. Spremembe 

so zelo opazne tudi pri izboljšanju podobe in prepoznavnosti organizacije v javnosti. 

Ugotovili smo tudi, da sta se za najpomembnejši področji ukrepov v organizaciji izkazala 

delovni čas in storitve za družine. Področji namreč zajemata ukrepe, ki so relativno enostavni 

za vpeljavo, so priljubljeni, na zaposlene in njihove družinske člane pa imajo neposreden 

učinek. To je verjetno razlog, da ti dve področji veljata za najpomembnejši tudi v prihodnje. 
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V magistrski nalogi smo preverjali šest hipotez. Eno hipotezo smo potrdili, eno delno potrdili, 

medtem ko štirih hipoteze nismo mogli potrditi. Na osnovi rezultatov analize hipotez lahko 

trdimo, da je dolžina izvajanja projekta CDPP pozitivno povezana s produktivnostjo 

zaposlenih in počutjem zaposlenih. Ne moremo pa trditi, da se z daljšanjem obdobja 

vključitve v projekt CDPP znižuje odsotnost z dela, znižuje fluktuacija, izboljšuje interakcija 

med zaposlenimi, povečuje konkurenčnost in izboljšuje ugled organizacije. 

Na prvi pogled se zdi logično, da organizacije, ki so v projekt CDPP vključene dlje časa, 

dosegajo boljše učinke. Pričujoča raziskava kaže, da temu ni vedno tako. To je še en dokaz, 

da je potrebno projektu pristopiti skrbno in resno ter tako s pomočjo projektnega tima tudi 

izvajati naloge, ki so potrebne za uspešno vpeljavo in izvajanje projekta CDPP. Sklepati gre, 

da organizacije, ki izvajanju projekta CDPP ne posvečajo dovolj velike pozornosti, ne 

dosegajo učinkov v takšni meri, kot bi jih lahko. Organizacije morajo v prvi vrsti izbrati 

ukrepe, ki so prilagojeni značilnostim organizacije in njenim zaposlenim. Nadalje morajo 

poskrbeti, da se ukrepi res izvajajo in da so o možnostih njihovega koriščenja zaposleni tudi 

obveščeni. Meglič (2015, 69) v svoji raziskavi ugotavlja, da le dobrih 53 % organizacij ukrepe 

izvaja v celoti. Pomembno je, da se zaposlene h koriščenju ukrepov spodbuja. Pri tem je 

ključna tudi podpora vodstva, saj drugače zaposleni ukrepov ne bodo upali koristiti, kot bi jih 

sicer. Z izvajanjem mnenjskih raziskav med zaposlenimi pa lahko organizacija prepozna, 

kateri ukrepi so neprimerni in jih po potrebi zamenja s primernejšimi in koristnejšimi. Fužir 

(2015, 81) pravi, da je vpeljava družini prijaznih ukrepov v organizacijo uspešna, če je celoten 

proces dobro premišljen in načrtovan. Na osnovi ugotovitev smo oblikovali stališče, da 

organizacije, ki jim to bolje uspeva, so lahko v projekt CDPP vključene krajši čas in dosegajo 

boljše učinke kot tiste, ki so vključene daljši čas. 

Uvajanje družini prijazne politike v organizacijo mora biti skrbno načrtovan proces in del 

strategije delovanja organizacije. Ta se razvija skladno s cilji, poslanstvom, vizijo in 

vrednotami vseh udeležencev v organizaciji. Prav vrednote pa določajo, kako in na kakšne 

načine bodo organizacije in njeni zaposleni izpolnjevali skupno poslanstvo in sledili skupni 

viziji (Musek Lešnik 2008, 31). Vrednote in vedenje zaposlenih so ključnega pomena za 

uspeh organizacije. V slednjih bi se morali zavedati pomena vlaganja v zaposlene, njihov 

izbor, usposabljanje in izobraževanje ter strokovni in osebnostni razvoj (Meško in Meško 

Štok 2010, 1430). Ključni vrednoti večine ljudi sta tudi delo in družina, ki morata biti 

uravnoteženi, zato zahtevata nenehno medsebojno usklajevanje. Zagotavljanje možnosti, da 

zaposleni s pomočjo družini prijaznih ukrepov lažje usklajujejo poklicno in družinsko 

življenje, je eno izmed pomembnih področij ravnanja s človeškimi viri. Prav odnosi z 

zaposlenimi pa so ključnega pomena za delovanje in uspešnost organizacije ter zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Sposobni in motivirani posamezniki predstavljajo temelj za uspešnost in obstoj mnogih 

organizacij (Biloslavo 2008, 267). Zavedanje, da so zaposleni največji kapital organizacije, je 
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danes nujno. Z uvajanjem družini prijazne politike organizacija tako upošteva potrebe in želje 

zaposlenih. Ti morajo čutiti, da so v organizaciji dobrodošli, da delujejo v zdravem, dobrem 

in ustvarjalnem okolju. S svojim delom, večjo delovno vnemo, kreativnostjo, motiviranostjo 

ter zadovoljstvom v organizacijo tako prinašajo tisto, zaradi česar so bili zaposleni. Meško in 

Meško Štok (2010, 1428) sta mnenja, da so zadovoljni in motivirani zaposleni bolj ustvarjalni 

pri delu, prav tako so bolj produktivni in lojalni organizaciji. Prav lojalnost je trden temelj 

obstoja in razvoja organizacije, saj lojalnost zaposlenih pomeni, da se ti zavedajo, da se je 

pomembno poistovetiti s cilji, vrednotami, poslanstvom in vizijo organizacije. 

Zaključimo lahko, da CDPP prinaša pozitivne učinke za organizacijo kot tudi zaposlene. Ti 

učinki so na določenih področjih bolj vidni, na drugih manj. Raziskava temelji na 

subjektivnem mnenju odgovornih za projekt certificiranja, zato obstaja možnost, da ne odraža 

realnega stanja v organizacijah. Predvidevamo lahko, da je v njihovem interesu, da se projekt 

pokaže kot uspešen, zato njihova ocena morda ni najbolj realna. Za boljši vpogled v to, kar 

CDPP resnično prinaša, bi bilo nujno potrebno razviti celovit model ocenjevanja in merjenja 

učinkov. Tovrsten poenoten model bi za organizacije predstavljal orodje, s pomočjo katerega 

bi lažje ocenili, ali so vpeljani ukrepi primerni in ali certifikat prinaša tisto, zaradi česar so ga 

v prvi vrsti tudi vpeljali. 
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UČINKI VPELJAVE IN IZVAJANJA 

CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

Spoštovani, 

Sem Tadej Jurkovšek, študent podiplomskega študija Management na Fakulteti za 

management v Kopru. Naslov moje magistrske naloge je Učinki vpeljave in izvajanja 

certifikata Družini prijazno podjetje, v kateri se osredotočam na učinke vpeljave družini 

prijaznih ukrepov v organizacijo. 

Glede na to, da je oz. je bila vaša organizacija imetnik certifikata Družini prijazno podjetje (v 

nadaljevanju CDPP), vas kot vodjo ali člana tima projekta »Družini prijazno podjetje« v vaši 

organizaciji, vljudno prosim, da odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja in mi s tem 

pomagate k boljšemu vpogledu v obravnavano tematiko. 

V kolikor bi vas zanimali zaključki raziskave, mi prosim posredujte vaš elektronski naslov na 

tadej.jurkovsek@gmail.com. 

Za vaše sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem. 

Tadej Jurkovšek 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sklop 1 – Splošni del – podatki o organizaciji 

Prosimo izberite ali vpišite ustrezen odgovor. 

1. V kateri regiji je sedež vaše organizacije? 

 Osrednjeslovenska 

 Gorenjska 

 Savinjska 

 Koroška 

 Podravska 

 Pomurska 

 Zasavska 

 Posavska 

 Obalno-kraška 

 Primorsko-notranjska 

 Goriška 

 Dolenjska 

2. Katera je glavna dejavnost vaše organizacije (po SKD)? 

 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

 Rudarstvo 

 Predelovalna dejavnost 

 Oskrba z el. energijo, plinom in paro 

 Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 

 Gradbeništvo 

 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 

 Promet in skladiščenje 

 Gostinstvo 

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti 

 Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

 Poslovanje z nepremičninami 

 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

 Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 

 Izobraževanje 

 Zdravstvo in socialno varstvo 

 Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

 Druge dejavnosti 

 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem, proizvodnja za lastno rabo 

3. Kam se uvršča vaša organizacija? 

 Zasebni sektor 

 Javni sektor 

 Drugo 

4. Koliko zaposlenih je v vaši organizaciji? 

 Manj kot 50 

 od 50 do 250 

 Več kot 250  
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5. Katerega leta ste prejeli CDPP? 

 _________ (vpišite letnico) 

6. Kakšen je vaš status glede CDPP? 

 Aktiven 

 Neaktiven 

 V mirovanju 

(v primeru odgovora NEAKTIVEN na prejšnje vprašanje) 

6a. Do katerega leta ste imeli CDPP? 

 _________ (vpišite letnico) 

(v primeru odgovora NEAKTIVEN na vprašanje št. 6) 

6b. Zakaj ste izstopili iz projekta CDPP? 

 

7. Kakšen tip certifikata ima oz. je imela vaša organizacija? 

 Osnovni certifikat 

 Polni certifikat 

Sklop 2 – Področja ukrepov in ukrepi, vpeljani v okviru CDPP 

V spodnjih tabelah označite, s katerega področja aktivnosti izhajajo ukrepi, ki ste jih 

vpeljali v okviru projekta CDPP, koliko ukrepov iz posameznega področja ste izbrali in 

kateri ukrepi so se izkazali za najpomembnejše. 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

1. Delovni čas   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše. 

 

 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

2. Organizacija dela   

 (v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 

 

 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

3. Delovno mesto   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 
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 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

4. Politika informiranja in komuniciranja   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 

 

 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

5. Veščine vodstva   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 

 

 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

6. Razvoj kadrov   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 

 

 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

7. Struktura plačila in nagrajevani dosežki   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 

 

 

 Področje aktivnosti DA / NE Število vpeljanih ukrepov 

8. Storitve za družine   

(v primeru odgovora DA na prejšnje vprašanje) 

Naštejte največ 5 ukrepov, ki so se po vpeljavi izkazali za najpomembnejše: 
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Sklop 3 – Učinki vpeljave in izvajanja CDPP 

Odsotnost z dela 

Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami.  

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni: 

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

1. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela zaradi 

bolezni. 
     

2. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela zaradi 

poškodb pri delu. 
     

3. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela zaradi 

poškodb izven dela. 
     

4. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi 

materinskega/očetovskega dopusta. 
     

5. 
Po vpeljavi CDPP se je zvišal delež mater, ki se po porodniškem 

dopustu vrnejo na delo. 
     

6. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi nege otroka 

ali drugega družinskega člana. 
     

Fluktuacija zaposlenih 

Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

1. 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadrževanje ključnih zaposlenih v 

organizaciji. 
     

2. Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala fluktuacija zaposlenih.      

3. 
Po vpeljavi CDPP je organizacija postala bolj zanimiva za nove 

zaposlitve. 
     

4. 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo pridobivanje kakovostnejših 

sodelavcev. 
     

5. 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšal izkoristek vlaganja v razvoj 

zaposlenih. 
     

6. Po vpeljavi CDPP so se znižali izdatki za zapolnitev delovnih mest.      
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Klima v organizaciji 

Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

1. Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih.      

2. Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih.      

3. 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na delovnem 

mestu. 
     

4. Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi.      

5. 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi in 

vodstvom. 
     

6. Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi.      

7. 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi in 

vodstvom. 
     

8. Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med zaposlenimi.      

9. Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi.      

Produktivnost zaposlenih 

Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

1. Po vpeljavi CDPP se je povečala učinkovitost zaposlenih.      

2. Po vpeljavi CDPP se je povečala storilnost zaposlenih.      

3. Po vpeljavi CDPP se je izboljšala zavzetost in prizadevnost za delo.      

4. Po vpeljavi CDPP se je izboljšala predanost k delu.      

5. Po vpeljavi CDPP se je izboljšala motiviranost za delo.      

6. Po vpeljavi CDPP zaposleni presegajo zastavljene cilje.      

7. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala izpostavljenost stresu, izgorevanju 

in depresiji. 
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Konkurenčnost organizacije 

Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

1. Po vpeljavi CDPP se je povečala kakovost izdelkov/storitev.      

2. Po vpeljavi CDPP se je povečalo število novih izdelkov/storitev.      

3. 
Po vpeljavi CDPP se je povečala ustvarjalnost in inovativnost 

zaposlenih. 
     

4. 
Po vpeljavi CDPP se je zmanjšalo število reklamacij 

izdelkov/storitev. 
     

5. Po vpeljavi CDPP se je izboljšal tržni položaj organizacije.      

Ugled organizacije 

Prosimo, da po lastnem mnenju ocenite strinjanje s spodnjimi trditvami. 

Pri posameznem vprašanju označite ustrezen odgovor, kjer pomeni:  

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 

4 – strinjam se 

5 – popolnoma se strinjam 

Prosimo, preberite trditev in izberite ustrezen odgovor: 1 2 3 4 5 

1. Po vpeljavi CDPP se je izboljšala podoba organizacije v javnosti.      

2. Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje v organizacijo.      

3. Po vpeljavi CDPP se je izboljšala prepoznavnost organizacije.      

4. Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadovoljstvo odjemalcev.      

5. Po vpeljavi CDPP se je povečala podpora v javnosti.      
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Sklop 4 – Mnenja in predlogi 

1. Kakšen se vam zdi postopek pridobitve CDPP? 

 Enostaven 

 Zahteven 

 Prezahteven 

(v primeru odgovora PREZAHTEVEN) 

1a. Zakaj se vam zdi prezahteven? 

 

2. Kaj bi vi spremenili pri ukrepih CDPP ali na splošno pri projektu CDPP? 

 

3. Katero področje ukrepov CDPP se je po vašem mnenju v vaši organizaciji pokazalo 

za najpomembnejše? 

Možen je le en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

1. Delovni čas  

2. Organizacija dela  

3. Delovno mesto  

4. Politika informiranja in komuniciranja  

5. Veščine vodstva  

6. Razvoj kadrov  

7. Struktura plačila in nagrajevani dosežki  

8. Storitve za družine  

Zakaj? 

 

4. Katero področje ukrepov CDPP je po vašem mnenju za prihodnost vaše organizacije 

najpomembnejše? 

Možen je samo en odgovor. 

Prosimo, preberite in izberite ustrezen odgovor:  

1. Delovni čas  

2. Organizacija dela  

3. Delovno mesto  

4. Politika informiranja in komuniciranja  

5. Veščine vodstva  

6. Razvoj kadrov  

7. Struktura plačila in nagrajevani dosežki  

8. Storitve za družine  

9. Drugo  
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(V primeru izbire odgovora št. 1-8 na prejšnje vprašanje) 

4a. Zakaj? 

 

(V primeru izbire odgovora št. 9 na predprejšnje vprašanje) 

4b. Katero področje in zakaj? 

 

5. Kako po vašem mnenju certifikat vpliva na stroške poslovanja organizacije? 

 

Sklop 5 – Splošni del – Sodelujoči v raziskavi 

Prosimo izberite ustrezen odgovor. 

1. Vaš spol? 

 Moški 

 Ženski 

 Ne želim odgovoriti 

2. Vaša starost? 

 Do 25 let 

 Od 26 do 35 let 

 Od 36 do 45 let 

 Od 46 do 55 let 

 Od 56 do 65 let 

 66 let ali več 

 Ne želim odgovoriti 

3. Vaša najvišja dosežena izobrazba? 

 Osnovna šola ali manj 

 Poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola) 

 Štiriletna srednja šola 

 Višja šola 

 Visoka šola – prva stopnja 

 Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij) 

 Znanstveni magisterij ali doktorat 

 Ne želim odgovoriti 

4. Vaša vloga pri projektu CDPP? 

 Vodja tima CDPP 

 Član tima CDPP 

 Drugo 

 Ne želim odgovoriti 

Hvala za sodelovanje! 





 

 

Preglednica 1: Opisne statistike za sklop spremenljivk Odsotnost z dela 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi poškodb izven dela 
83 1 5 2,98 ,924 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela 

zaradi materinskega/očetovskega dopusta 
83 1 5 2,99 ,930 

Po vpeljavi CDPP se je zvišal delež mater, ki se po 

porodniškem dopustu vrnejo na delo 
83 1 5 2,99 ,969 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela 

zaradi poškodb pri delu 
83 1 5 3,04 ,993 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala bolniška odsotnost z dela zaradi 

bolezni 
83 1 5 3,16 ,819 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala odsotnost z dela zaradi nege 

otroka ali drugega družinskega člana 
83 1 5 3,20 ,808 
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Preglednica 2: Opisne statistike za sklop spremenljivk Fluktuacija zaposlenih 

     
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Po vpeljavi CDPP so se znižali izdatki za zapolnitev delovnih mest 
83 1 5 3,10 ,905 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala fluktuacija zaposlenih 
83 1 5 3,24 ,932 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadrževanje ključnih zaposlenih v 

organizaciji 
83 1 5 3,37 ,879 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo pridobivanje kakovostnejših 

sodelavcev 
83 1 5 3,39 ,881 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal izkoristek vlaganja v 

razvoj zaposlenih 
83 1 5 3,41 ,827 

Po vpeljavi CDPP je organizacija postala bolj zanimiva 

za nove zaposlitve 
83 1 5 3,59 ,842 

  83     3,35   
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Preglednica 3: Opisne statistike za sklop spremenljivk Klima v organizaciji           

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje med zaposlenimi 
82 1 5 3,70 ,812 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi 

in vodstvom  
83 2 5 3,73 ,782 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala komunikacija med zaposlenimi 
83 2 5 3,76 ,691 

Po vpeljavi CDPP so se izboljšali odnosi med zaposlenimi 
83 2 5 3,77 ,721 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi 
83 1 5 3,78 ,750 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo sodelovanje med zaposlenimi 

in vodstvom 
83 1 5 3,80 ,808 

Po vpeljavi CDPP se je povečala pripadnost zaposlenih 
83 2 5 3,87 ,712 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo počutje zaposlenih na 

delovnem mestu 
83 2 5 3,93 ,659 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo zadovoljstvo zaposlenih 
83 2 5 3,95 ,679 

  82     3,81   
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Preglednica 4: Opisne statistike za sklop spremenljivk Produktivnost zaposlenih           

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Po vpeljavi CDPP zaposleni presegajo zastavljene cilje 
83 1 5 3,36 ,774 

Po vpeljavi CDPP se je povečala storilnost zaposlenih 
83 1 5 3,58 ,798 

Po vpeljavi CDPP se je povečala učinkovitost zaposlenih 
83 1 5 3,59 ,766 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala zavzetost in prizadevnost za delo 
83 1 5 3,65 ,818 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšala izpostavljenost stresu, izgorevanju in 

depresiji 
83 1 5 3,66 ,816 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala predanost k delu 
83 1 5 3,66 ,753 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala motiviranost za delo 
83 1 5 3,73 ,766 

  83     3,61   
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Preglednica 5: Opisne statistike za sklop spremenljivk Konkurenčnost organizacije           

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Po vpeljavi CDPP se je zmanjšalo število reklamacij izdelkov/storitev 
83 1 5 3,07 ,712 

Po vpeljavi CDPP se je povečalo število novih izdelkov/storitev 
83 1 4 3,08 ,702 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšal tržni položaj organizacije 
83 1 5 3,14 ,783 

Po vpeljavi CDPP se je povečala kakovost izdelkov/storitev  
83 1 4 3,17 ,695 

Po vpeljavi CDPP se je povečala ustvarjalnost in inovativnost 

zaposlenih 
83 1 5 3,29 ,863 

  83     3,15   
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Preglednica 6: Opisne statistike za sklop spremenljivk Ugled organizacije           

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zadovoljstvo odjemalcev 

83 1 5 3,35 ,818 

Po vpeljavi CDPP se je povečala podpora v javnosti 
83 2 5 3,51 ,802 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšalo zaupanje v organizacijo 
83 1 5 3,66 ,720 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala prepoznavnost organizacije 
83 1 5 3,69 ,810 

Po vpeljavi CDPP se je izboljšala podoba organizacije v javnosti 
83 2 5 3,90 ,692 

  83     3,62   
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Preglednica 1: Kvalitativna analiza vprašanja Q8 - Zakaj ste izstopili iz projekta CDPP? 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. Stroški projekta 

Previsoki stroški 

»...visokem plačilu zanj« 

»…zaradi visokih stroškov postopka pridobitve polnega CDPP…« 

»zaradi … in uveljavljanja dodatnih ugodnosti zaposlenih« 

»zaradi plačila« 

»odločitev managementa … ,da je strošek nadgradnje prevelik …« 

»ker bi mogli plačevati licenčnino …« 

»…se s tem izognemo stroškom, ki jih certifikat zahteva« 

9 90 

Slabo finančno 

stanje 

»finančni razlogi« 

»slabo finančno stanje« 

2. Vodstvo Menjava vodstva »novo vodstvo« 1 10 
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Preglednica 2: Kvalitativna analiza vprašanja Q34/Q44 - Katero področje ukrepov CDPP se je po vašem mnenju v vaši organizaciji 

pokazalo za najpomembnejše? Zakaj? 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. Delovni čas 

Organizacija 

družine in otrok 

»… saj lahko zaposleni koristi dodaten prost dan …« 

»… zaposleni lažje usklajujejo poklicno in družinsko življenje« 

»… bistveno vpliva na usklajevanje družinskih in poklicnih …« 

»možnost večjega prilagajanja delu in družini« 

»lažje usklajevanje dela in družine« 

»… zaposleni koristijo prost dan za prvošolca …« 

»prost dan je pomemben« 

20 57 

Prilagodljivost 

drugim 

obveznostim 

»fleksibilnost« 

»lažje usklajevanje obveznosti« 

»… ,če si lahko prilagajajo delovni čas« 

»… ker je čas največji problem pri usklajevanju …« 

»… delovnika prilagodi glede na potrebe zaposlenih« 

»… največ pomeni prilagajanje zahtevnega delovnega časa …« 

»… jim je omogočen fleksibilni delovni čas« 

»… ti ukrepi zaposlenim največ pomenijo« 

»… lažje usklajevali zasebne in službene obveznosti« 

»… se neposredno dotika zaposlenih« 

»... zaposlenim največ pomenijo« 

Možnost izplačila 

vrednosti viška 

delovnih ur 

»upravljanje viška ur« 

»… lahko koristijo ure … dogovorijo tudi za izplačilo« 
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 Kategorija Tema Deli besedila 
Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

2. Storitve za družine 

Široko koriščenje 

ukrepov 

»sodelavcem največ pomenijo …« 

»… koristijo vsi zaposleni« 

»… sprejeti ukrepi so zajeli širok spekter zaposlenih …« 
6 17 

Organizacija 

družine in otrok 

»… saj so problemi vezani na družino, zanje najpomembnejši« 

»precejšen del zaposlenih ima družine …« 

Motiviranost »… vpliva na zadovoljstvo zaposlenega« 

3. Organizacija dela 
Fleksibilnost »… svobodne izbire delovnega časa in fleksibilnosti odmorov« 

9 26 

Komuniciranje »… med seboj več komunicirajo« 

4. Delovno mesto Delo od doma 
»… delo od doma je tisto, kar so zaposleni potrebovali« 

»… možnost izrednega dela od doma …« 

5. 
Politika informiranja 

in komuniciranja 
Komuniciranje 

»osebje želi biti res dobro informirano« 

»… komunikacija je dostopna vsem zaposlenim ...« 

6. Veščine vodstva 
Usposabljanje 

vodij 

»nadgradili smo usposobljenost vodij…« 

»tu so se pokazale najočitnejše spremembe« 

7. 
Struktura plačila in 

nagrajevani dosežki 

Razne oblike 

pomoči 

»… pomoč v primeru psihičnih/psiholoških težav … odvisnosti… 

nesreč …« 
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Preglednica 3: Kvalitativna analiza vprašanja Q45/Q46 - Katero področje ukrepov CDPP je po vašem mnenju za prihodnost vaše 

organizacije najpomembnejše? Zakaj? 

 
Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. Storitve za družine 

Organizacija 

družine in otrok 

»struktura zaposlenih je dokaj mlada, z malimi otroci« 

»razširiti še na sodelavce, ki nimajo majhnih otrok ampak skrbijo za 

odrasle…« 

»ker ima večina zaposlenih otroke« 
6 19 

Pripadnost in 

zadovoljstvo 

»… vpliva najbolj na zadovoljstvo zaposlenega« 

»pripadnost podjetju s strani zaposlenih« 

»… delali v smeri, da bodo ukrepi imeli pozitivne učinke na 

zaposlene« 

2. Organizacija dela 

Optimalna 

organiziranost 

delovnih procesov 

»optimalna organiziranost delovnih procesov« 

»… po fleksibilnosti izvajanja storitev« 

»organizacija dela … na način …, tako da bi se zmanjšala odsotnost z 

dela…« 

»… tu so še potrebne spremembe« 

»… večja bo potreba po organizaciji del« 

6 19 

Motiviranost in 

zavzetost 
»prilagajanja organizacije dela … vpliva na motiviranost in zavzetost« 

3. Delovni čas 

Prilagodljivost 

organizacije 

zaposlenim 

»…lahko s fleksibilnimi oblikami dela in delovnega časa…« 

»…bo potrebno … še bolj prilagajati delovni čas…« 

»zaradi ohranjanja zadovoljstva zaposlenih z možnostjo izbire 

prihoda/odhoda …« 

»… bo pomemben ukrep skrajšan delovni čas zaradi družinskih…« 

»osredotočili se bomo morali na starejšo ciljno publiko« 

5 16 
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Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

4. Razvoj kadrov 

Izobraževanje in 

usposabljanje 

»z razvojem posameznika se tudi delovni procesi…« 

»za razvoj podjetja je zelo pomembno, da se zaposleni izobražujejo in 

usposabljajo…« 

»z letnimi osebnimi pogovori se … poglobljeno pogovorita o 

preteklem delu in delu v prihodnje…« 
5 16 

Zadrževanje 

najboljših kadrov 

»… pomembno, da se zadrži najboljše kadre…« 

»zaradi zadrževanja odličnega kadra« 

5. Delovno mesto Delo od doma 

»veliko zaposlenih bi raje delalo od doma…« 

»zaradi narave dela…« 

»…ponuditi več dela od doma« 

3 10 

6. 
Politika informiranja 

in komuniciranja 

Interno 

komuniciranje 

»delovna srečanja zaposlenih z najvišjim vodstvom…« 

»… je izboljšati komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi« 
3 10 

Informiranje 

zaposlenih 
»če zaposleni niso primerno in dovolj informirani…« 

7. Veščine vodstva 
Usposobljenost 

vodij 

»… premalo ukvarjajo z zaposlenimi…« 

»razvoj vodij je ključnega pomena…« 

»vodje imajo največji vpliv na razvoj organizacije…« 

3 10 

P
rilo

g
a
 4

 



 

 

Preglednica 4: Kvalitativna analiza vprašanja Q39/Q40 – Kakšen se vam zdi postopek pridobitve CDPP? Zakaj se vam zdi prezahteven? 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. Postopek pridobitve 

Administrativni in 

birokratski 

postopki 

»veliko papirologije …« 

»preveč birokracije« 

»preveč … ukvarjanja z birokracijo« 

»preveč različnih …« 

»veliko birokracije« 

5 100 
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Preglednica 5: Kvalitativna analiza vprašanja Q42 – Kako po vašem mnenju certifikat vpliva na stroške poslovanja organizacije? 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. 
Poslovanje 

organizacije 

Ni vpliva na 

stroške 

»ni bistvenega vpliva« 

»ne bistveno« 

»… nimajo bistvenega vpliva na stroške poslovanja« 

»ne vpliva« 

»ker smo certifikat šele pridobili ni zaznati…« 

»… ne vpliva na stroške« 

»ne vpliva« 

»ni bilo zaznati, da bi vplivalo…« 

»pri nas ne vpliva …« 

»ne vpliva« 

»nevtralen« 

»ne bistveno« 

»ne vpliva« 

»ne vpliva posebej« 

»… mislim, da ne« 

»…ne vpliva bistveno« 

»ne vpliva« 

»po moji oceni bistveno ne vpliva« 

»… ne vpliva« 

»trenutno predvideni ukrepi ne vplivajo …« 

20 42 

P
rilo

g
a
 4

 



 

 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. 
Poslovanje 

organizacije 

Stroški so, so 

visoki oz. previsoki 

»strošek je prevelik« 

»ni ustrezne dodane vrednosti… glede na strošek certifikata« 

»nekaj stroškov je« 

»stroški se podjetju seveda povečajo…« 

»stroški za pridobitev certifikata so precej visoki ...« 

»delno vpliva …« 

»vpliva, ker gre za plačane odsotnosti …« 

»da« 

»da, vpliva« 

»… da bi sam certifikat zmanjševal fluktuacijo ali nižal raven 

bolniških pa dvomim …« 

»vsekakor vpliva….« 

»dodaten odliv sredstev…« 

»stroški v zvezi s pridobitvijo in izvajanjem … vsekakor nastajajo …« 

13 27 

P
rilo

g
a
 4

 



 

 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. 
Poslovanje 

organizacije 

Stroški pogojeni z 

dolžino izvajanja 

projekta 

»mogoče vpliva na začetku … dolgoročno po naših izkušnjah na 

poslovanje ne vpliva« 

»… dolgoročno ne vpliva na stroške poslovanja …« 

»vpliva na kratek rok« 

»kratkoročno da, dolgoročno ne« 

»jih lahko še zmanjša« 

»… gledano dolgoročno, ne…« 

»glede na vložek je veliko koristi« 

»… vloženi stroški se izenačijo z večjim izkoristkom dela« 

»… so se pokazale dobre prakse za zaposlene« 

»…se sčasoma pokaže, da so zaposleni… s tem se stroški znižajo in 

pokrijejo začetno investicijo« 

»… certificiranje nekaj stane, vendar se vse skupaj pokrije iz naslova 

doseženih učinkov …« 

»sami vloženi stroški se izenačijo z večjim …« 

12 25 

Znižanje stroškov 

»… certifikat znižuje stroške poslovanja« 

»… vpliva na stroške poslovanja: zmanjšuje odsotnost, …, zmanjšuje 

se fluktuacija, …« 

»vpliva … tako, da jih znižuje« 

3 6 

P
rilo

g
a
 4

 



 

 

Preglednica 6: Kvalitativna analiza vprašanja Q41 – Kaj bi vi spremenili pri ukrepih CDPP ali na splošno pri projektu CDPP? 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

1. 
Administrativni in 

birokratski postopki 

Poenostavitev 

postopkov 

»preveč je…ukvarjanja z dokumentacijo, poročili,…« 

»… poenostaviti birokratske postopke« 

»manj birokracije« 

»manj birokracije, dokumentacije, vodenje evidenc, …« 

»manj birokracije« 

»birokratske postopke bi bilo potrebno poenostaviti« 

»manj administracije pri poročanju …« 

»postopek pridobitve bi moral biti manj obremenjujoč …« 

»poenostavili bi postopke« 

»poenostavitev postopkov …« 

»… moti zahtevano besedišče… preveč nerazumljivo in komplicirano« 

 »poenostavili bi postopke« 

»poenostavili bi pridobivanje osnovnega certifikata … bolj razumljivo 

pripraviti za podjetja« 

»je že pred postopkom za pridobitev izvajala nekaj ukrepov … nismo 

mogli pridobiti osnovnega certifikata … kar se nam ni zdelo ok …« 

»polni certifikat bi moral veljati dlje …« 

17 40 

Informatizacija 
»informacijsko podporo…« 

»spletna aplikacija za vnos poročil …« 

P
rilo

g
a
 4

 



 

 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

2. 

Več svobode 

organizacij pri izbiri 

in uvajanju ukrepov 

Fleksibilnost 

ukrepov 

 »večja fleksibilnost pri izbiri samih ukrepov …« 

»bolj svobodne možnosti za vpeljevanje sprememb…« 

»… možnost bolj gibljivega ukrepa… če delovni proces to omogoča« 

»širši nabor predlaganih ukrepov …« 

»ukrepi, ki bi jih podprlo vodstvo 100 % …« 

»razširitev nabora ukrepov …« 

7 16 

Formalnost 

ukrepov 
»preveč je formalnih ukrepov …« 

3. 
Uravnoteženje 

ukrepov 

Ukrepi za 

zaposlene brez 

otrok 

»več ukrepov za tiste, ki nimajo otrok…« 

»uravnoteženje ukrepov za tiste, ki nimajo otrok« 
2 5 

4. Drugi predlogi Drugi predlogi 

»… večja pomoč s strani Ekvilib Inštituta« 

»… večja promocija in prepoznavnost projekta …« 

»večjo povezanost s slovensko zakonodajo, …« 

»preimenovala bi certifikat v zaposlenim prijazno podjetje …« 

4 9 

P
rilo

g
a
 4

 



 

 

 Kategorija Tema Deli besedila Št. 

odg. 

Delež 

(v %) 

5. Nasprotujoča si 

mnenja 

Spremembe niso 

potrebne 

»nič ne bi spremenili« 

»nič ne bi spremenili« 

»nič« 

»nič« 

»nič« 

»nič« 

»nič« 

»nič« 

» / » 

» / »  

» / »  

» / »  

» / » 

13 30 

 

P
rilo

g
a
 4

 


