
 

N
E

N
S

I 
K

O
B

A
L

 
2

0
1
3

  
Z

A
K

L
JU

Č
N

A
 P

R
O

JE
K

T
N

A
 N

A
L

O
G

A
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

NENSI KOBAL 

KOPER, 2013 

 

 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 





 

 

Koper, 2013 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

OZAVEŠČANJE ZAPOSLENIH IN CERTIFIKAT 

»DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE« 

Nensi Kobal 

Zaključna projektna naloga 

 

Mentorica: izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok 





III 

 

POVZETEK 

Zaposleni so največji kapital podjetja, zato vse več podjetij v organizaciji uvaja družini 

prijazno politiko. V zaključni nalogi je predstavljen postopek pridobivanja certifikata DPP ter 

ozaveščenost zaposlenih z ukrepi, ki jih nudi certifikat. Zaključna naloga je razdeljena na dva 

dela. V teoretičnem delu je opisan postopek pridobivanja certifikata DPP in ukrepi, ki jih 

certifikat ponuja. Certifikat se je uveljavil zaradi težav usklajevanja družinskega življenja s 

poklicnimi obveznostmi in s tem povezanimi težavami ustvarjanja novih družin predvsem 

med mladimi. V empiričnem delu pa je predstavljena analiza anketnih vprašalnikov, s 

katerimi smo želeli ugotoviti, ali so anketiranci/zaposleni seznanjeni z ukrepi, ki jih nudi 

družini prijazna politika ter kakšne koristi po njihovem mnenju prinaša certifikat DPP. 

Ugotovitve so analizirane ter podane v obliki grafov in tabel s krajšimi opisi. Po mnenju 

anketirancev je namen certifikata predvsem povečevanje ugleda in konkurenčnosti podjetja, 

kar nakazuje, da anketiranci z ukrepi niso dovolj ozaveščeni in jih zaradi tega ne koristijo v 

popolnosti. 

Ključne besede: družina, poklic, mladi, asimetrična delitev, certifikat DPP, ozaveščenost 

SUMMARY 

Employees are the greatest capital of the company, that's why more and more companies in 

the organization are introducing family-friendly policies. In this thesis the procedure for 

obtaining the Family Friendly Enterprise Certificate is presented as well as the awareness of 

employees with the measures offered by the Certificate. The thesis is divided into two parts. 

The theoretical part describes the procedure for obtaining the Certificate and the measures 

offered by it. The Certificate has been established due to the problems of balancing family 

and professional obligations and problems relating to that, such as the creation of new 

families, in particular among young people. In the empirical part, the analysis of survey 

questionnaires is presented with which we wanted to determine whether the 

respondents/employees are familiar with the measures offered by the family-friendly policy, 

and what benefits does the Family Friendly Enterprise Certificate bring. The findings are 

analyzed and presented in the form of graphs and tables with short descriptions. According to 

the respondents, the purpose of the Certificate is mainly to increase the reputation and 

competitiveness of the company, which suggests that the respondents are not aware enough of 

the measure of the Certificate and therefore do not fully benefit from them. 

Keywords: family, profession, young people, asymmetric division, Family Friendly Enterprise 

Certificate, awareness 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Statistični podatki kažejo, da se v Sloveniji spreminjajo trendi družinskega življenja. 

Desetletja je ideja o jedrni (nuklearni) družini veljala za edino 'normalno' oziroma 

sprejemljivo obliko družinskega načina življenja (Rener 2006, 21). Zakonska zveza je v tistih 

časih predstavljala predpogoj za ustvarjanje nove družine. V sodobnem modernem načinu 

življenja pa poroka izgublja pomen. Res je, da še vedno prevladujejo poročeni pari z otroki, 

vendar je vedno več neporočenih parov z otroki, enostarševskih družin, istospolnih partnerjev 

ter t. i. družine v obdobju praznega gnezda, ko se otroci odselijo od izvorne družine (Rener 

2006, 36). Opaziti je tudi, da se zadnje čase mladi pozno odločajo za starševstvo, saj je 

rojevanje postala osebna izbira vsakega posameznika. Povprečna starost matere ob rojstvu 

prvega otroka je 28,9 leta kar je 4,1 leta več kot v petdesetih letih 20. stoletja (SURS 2013). 

Povode za take odločitve pa lahko iščemo tako v objektivnih kot tudi subjektivnih razlogih. 

Mladi želijo kot starši svojim otrokom posvetiti obilo pozornosti in preživeti čim več časa z 

njimi ter jim nuditi ekonomsko varnost. Nerešeno vprašanje o zaposlitvi je zagotovo eden 

izmed glavnih povodov, zakaj mladi še niso pripravljeni prevzeti starševske odgovornosti.  

Množično zaposlovanje žensk se je začelo že v času druge svetovne vojne, ko je bilo veliko 

povpraševanje po novi delovni sili. Zaposlene so bile tudi ženske z majhnimi otroki, saj jim je 

zaposlitev omogočilo predvsem dobro organizirano javno otroško varstvo ter dober sistem 

porodniškega in starševskega dopusta (Rener 2006, 45). Danes pa so časi drugačni, saj 

postajajo zahteve delodajalcev vse bolj zaostrene. Po nepopolnih podatkih je v zadnjem 

četrtletju 2012 so kar 62 % vseh zaposlenih za določen čas predstavljali mlajši od 35 let, od 

tega je dobro polovico (34 %) predstavnic ženskega spola. Gledano z vidika vseh delovno 

aktivnih pa je bilo v letu 2012 kar 46 % delovno aktivnih žensk. Le slabih 14 % žensk je 

zaposlenih za krajši delovni čas, iz česar lahko sklepamo, da večina žensk, ki se vrnejo na 

delovno mesto, po porodniškem dopustu dela polni delovni čas (SURS, 2013). 

Aleksandra nas v raziskavah opozarja (Mrčela idr. 2007, 39), da mladim staršem z majhnimi 

otroki predstavlja usklajevaje poklicnih in družinskih obveznosti velik problem. Očetje ne 

morejo koristiti v celoti očetovskega dopusta, saj se bojijo za finančno stanje ter za 

neodobravanje delodajalca, medtem, ko so mlade mame po vrniti s porodniškega dopusta 

veliko bolj obremenjene kot pred dopustom in imajo delovnik daljši od 8 ur. Na to, da 

družinsko življenje in zaposlovanje vplivata druga na drugo in predstavljata perečo 

problematiko pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, nas v svojih raziskavah 

opozarjata tudi Mateja Sedmak in Zorana Medarič (Sedmak idr. 2007, 93). »Zaradi 

demografskih in socialno-ekonomskih gibanj zaposleni vse teže usklajujejo poklicno in 

družinsko življenje.« (Knaflič, Svetina Nabergoj in Pahor, 2010) Manj težav pa pereča 
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problematika predstavlja mladim brez otrok, vendar pa se zaradi težav usklajevanja poklicne 

in družinske kariere pozno odločajo za starševsko odgovornost.  

Težava, da se mladi zavestno in premišljeno odločajo za poznejše starševstvo, ni le svobodna 

odločitev mladih, predvsem žensk, ampak jo narekujejo družbeni pogoji. Švab (2006, 74) nas 

opozarja, da »družbeni pogoji pozne modernosti ustvarjajo le navidezno iluzijo individualne 

izbire in pozitivno vrednotenje osebnostnega razvoja, možnosti izpopolnjevanja individualnih 

želja in ciljev se zdi le sredstvo za funkcionalno razrešitev napetosti med 

materinstvom/starševstvom (oziroma željo po materinstvu) in zahtevami sodobnega 

zaposlitvenega sveta.« 

Da bi mladim staršem omogočili lažje usklajevati družinske s poklicnimi obveznostmi, so v 

okviru programa mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje uvedli certifikat 'Družini 

prijazno podjetje'. Sistem družini prijazno zaposlovanje (ang. Euopean work & family audit) 

je razvila nemška organizacija BerufundFamilie in ga podeljujejo že od leta 1990. Le-tega 

trenutno uporabljajo v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem in v Italiji. V Sloveniji je nosilec 

postopka neprofitna in neodvisna organizacija Inštitut Ekvilib, ki postopek izvaja v 

sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Pridobitev certifikata 

'Družini prijazno podjetje' je mogoča z revizorskim postopkom, katerega naloga je 

ocenjevanje organizacije in svetovanje pri določanju ciljev in izbiri ukrepov za boljše 

upravljanje s človeškimi viri pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti (Certifikat 

DPP, 2013). 

Ker se v organizaciji Imas dobro zavedajo, da so zaposleni nenadomestljivi in predstavljajo 

največji kapital organizacije, so v letu 2008 svojim zaposlenim predstavili program, ki ga 

nudi certifikat DPP. Še isto leto so pridobili osnovni certifikat, leta 2012 pa so po uspešno 

opravljenih revizijah pridobili še polni certifikat. (Imas, 2013) Pridobitev certifikata DPP je 

koristen tako za zaposlene kot tudi za samo organizacijo, saj omogoča lažje usklajevanje 

zasebnih in poklicnih obveznosti, istočasno pa prispeva k zmanjšanju fluktuacije, izboljšanju 

kakovosti dela in predvsem zmanjšanju nezadovoljstva med zaposlenimi ter povečanju 

pripadnosti organizaciji. Težave pa se lahko pokažejo v primeru, da so zaposleni premalo 

ozaveščeni s ponujenimi ukrepi in tako pride do neskladja med zaposlenimi in organizacijo.  
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Zaradi pomanjkljive ozaveščenosti zaposlenih z ukrepi, ki jih prinaša certifikat DPP, je 

temeljni namen zaključne projektne naloge ugotoviti, kakšne prednosti prinaša omenjen 

certifikat tako za zaposlene kot tudi za podjetje oz. delodajalca. 

Da bi dosegli namen zaključne projektne naloge, bomo izpolnili naslednje cilje: 

- predstavili bomo pomen pridobitve certifikata DPP; 

- ugotovili bomo, kakšne prednosti ima za podjetje ter kaj omogoča zaposlenim; 

- analizirali bomo ozaveščanje in koriščenje ukrepov, ki jih v okviru certifikata DPP ponuja 

podjetje; 

- na podlagi ugotovitev analize bomo podali predloge za boljše izvajanje oz. koriščenje 

ukrepov. 

Zastavljeni hipotezi:  

H1: Certifikat DPP pomembno vpliva na ozaveščenost zaposlenih v podjetju. 

H2: Ozaveščanje zaposlenih z izbranimi ukrepi. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V zaključni nalogi bomo uporabili več različnih metod, s katerimi bomo skušali doseči 

zastavljene cilje. V teoretičnem delu bomo uporabili strokovno ter znanstveno literaturo in 

vire za predstavitev povodov za nastanek certifikata DPP ter začetke njegovega uvajanja v 

prakso. Z zaposlenimi v izbranem podjetju bomo izvedli kratke anketne vprašalnike, ki bodo 

zajemali približno 50 anketirancev (zaposleni v podjetju Imas) za pridobitev osnovnih 

informacij o ozaveščenosti z ukrepi v okviru certifikata ter krajše (15–20 minutne) intervjuje, 

s pomočjo katerih bomo ugotavljali, kakšna so  mnenja in predlogi o ukrepih certifikata. 

Raziskovalni vzorec bo zajemal okrog 10 ljudi. Anketni vprašalnik bom izvajala od 1. junija 

2013 do 30. junija 2013. Pridobljene rezultate bom obrazložila in jih grafično ter tabelarno 

prikazala v zaključni nalogi. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljamo, da bodo podatki, zbrani tako z anketnim vprašalnikom kot tudi intervjujem, 

resnični in bodo odražali resnično stanje v podjetju. Pri pisanju zaključne projektne naloge se 

bomo omejili predvsem na osrednjo raziskavo, saj bo predmet raziskave le podjetje Imas.
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2 DRUŽINA 

2.1 Opredelitev pojma družina 

Ob besedi družina najprej pomislimo na 'tradicionalno' družino, ki nam je znana iz številnih 

pravljic, filmov in iz vsakdanjega življenja. Družina, kot bi jo večina opisala, je skupno 

gospodinjstvo, v katerem živijo oče, mati in otroci. Vprašanje pa se pojavi, ko nastane primer, 

ko v skupnem gospodinjstvu oziroma življenju z otrokom ali otroki živita nezakonska 

partnerja, samo mati ali samo oče ter danes tudi vse bolj pogosto istospolna partnerja.  

Težava je v razumevanju oziroma definiranju pojma družina, saj je pojem zelo kompleksne 

narave in zato zanj ni enostavno podati samo ene definicije. Tudi stroka si pri tem ni enotna. 

Ostaja pa osnovno načelo, da družino opredeljujejo kot vsaj dvogeneracijsko skupnost in 

družbeno institucijo, ki skrbi za otroke (Rener idr. 2006, 15). 

Ekonomska komisija združenih narodov za Evropo (UNECE) od leta 2000 dalje priporoča za 

uporabo v popisne in populacijsko statistične namene naslednjo popisno definicijo družine: 

»Družino definiramo v ožjem smislu kot jedrno družino, to sta dve ali več oseb, ki živijo v 

skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo
1
 ali 

starševskim razmerjem.« (Rener idr. 2006, 15 cit. po Keilman 2003, 11) 

V pojasnilih družinskega zakonika, je družina definirana kot skupnost, v kateri otrok živi z 

vsaj eno odraslo osebo, ki zanj skrbi in ima po zakonu do njega vsaj nekatere pomembnejše 

dolžnosti in pravice (Zupančič idr. 2009, 20). 

»Družino ustvarja otrok, če ni otroka ni družine.«(Zupančič idr. 2009, 21) 

Osnovna naloga oziroma vloga družine je rojevanje, nega in vzgoja otrok (Leksikon 1998, 

223). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) pa pojem družina opredeljuje kot življenjsko 

skupnost dveh ali več oseb v istem gospodinjstvu, ki so med seboj povezani s poroko, 

partnerstvom in/ali starševstvom: 

- življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in neporočenih otrok, ki živijo z njima 

oziroma enim od staršev; 

- življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo; 

                                                 

1
 Rener definira Kohabitirajoča partnerja (Rener idr. 2006,15) kot partnerja, če večinoma prebivata v skupnem 

gospodinjstvu, nista sklenila zakonske zveze drug z drugim in poročata, da je njuno medsebojno razmerje 
podobno zakonski zvezi. 
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- življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti (SURS 2005).  

2.2 Družine v Sloveniji 

Statistični podatki kažejo, da se v Sloveniji spreminjajo trendi družinskega življenja. 

Spremembe se kažejo v zmanjševanju družin, v katerih sta starša poročena, naraščajo pa 

družine zunajzakonskih partnerjev, enostarševske družine in istospolne družine. Hkrati se 

odvija tudi proces zmanjševanja števila družinskih članov, ki je posledica zniževanja rodnosti, 

obenem pa se povečuje število družin z mladimi v starosti od 25 do 35 let. 

Po Statističnih podatkih je bilo leta 2011 v Sloveniji 567.347 vseh družin, od tega 429.673 

družin z vsaj enim otrokom. V letu 2002 je povprečna slovenska družina štela 3,1 člana, v letu 

2011 pa le 2,9 člana. Najštevilčnejše so družine, v katerih sta partnerja poročena (3,7 člana). 

Zmanjšuje se tudi število družin, ki imajo več kot tri otroke, istočasno pa je vedno več družin, 

ki imajo enega otroka. Slovenska družina ima povprečno 1,18 otroka. Iz preglednice 1 je 

razvidno, da prevladujejo predvsem družine z enim otrokom (41 %), sledijo družine z dvema 

otrokoma (28 %), le slabih 7 % predstavljajo družine z več otroki (trije in več), vse več pa je 

družin brez otrok (24 %) (SURS 2011).  
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Preglednica 1: Družine po številu otrok in tipu družine, Slovenija, 1. januar 2011 

  skupaj 

brez 

otrok en otrok 

dva 

otroka 

trije 

otroci 

štirje 

otroci 

pet in 

več 

otrok 

povpr. št. 
otrok vseh 

družin 

družine skupaj 567.347 137.674 233.084 159.555 30.633 4.863 1.538 1,18 

zakonski par brez 

otrok 

125.489 125.489 - - - - - - 

zakonski par z 

otroki 

237.422 - 106.910 103.348 22.346 3.688 1.130 1,69 

mati z otroki 119.706 - 83.577 31.048 4.348 572 161 1,35 

oče z otroki 23.423 - 17.469 5.175 662 87 30 1,29 

zunajzakonska 

partnerja brez otrok 

12.185 12.185 - - - - - - 

zunajzakonska 

partnerja z otroki 

49.122 - 25.128 19.984 3.277 516 217 1,59 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 2011. Gospodinjstva in družine, Slovenija, 1. januar 2011 − 
končni podatki.  

V Sloveniji še vedno prevladuje oblika družine zakonski par z otroki (237.422 zakonskih 

parov v letu 2011), vendar zakonska zveza ni več predpogoj za rojevanje, saj vse bolj 

naraščajo enostarševske družine (25 %) in družine parov, ki živijo v izvenzakonski skupnosti 

(8,65 %). V obdobju od leta 1960 do leta 1970 se je izven zakonske zveze rodilo 9,7 otrok, 

leta 1970 pa je ta delež padel na 8,5 %, kar nam nakazuje, da je bila poroka v zgodnjih 

sedemdesetih letih pogoj družinskega življenja. Leta 2011 pa je delež otrok, rojenih izven 

zakonske zveze znašal več kot polovico (57 %) (SURS 2011).  

Rojevanje je postala zadeva osebne izbire in je skrbno načrtovana. Za starševstvo se mladi 

zaradi objektivnih
2
 in subjektivnih

3
 razlogov odločajo v poznih 20. letih. V 50. letih 20. 

stoletja je povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka znašala 24,8 leta,  v 70. letih se 

je spustila na 22,7 leta in nato skozi vsa leta postopno naraščala, dokler ni v letu 2011 dosegla 

28,9 leta.  

 

                                                 

2
 Objektivni oz. zunanji dejavniki so negotov trg dela, finančna nestabilnost, nerešeno stanovanjsko vprašanje, 

podaljšan študij ipd. (Rener, idr. 2006, 18 ) 

3
 Subjektivni razlogi so samorealizacija, želja po otroku, pripravljenost na starševstvo, stabilno razmerje s 

partnerjem, poceni življenje doma, materialna in čustvena varnost ipd. (Rener, idr. 2006, 18 ) 



 

7 

 

2.3 Odločanje za starševstvo med mladimi 

»Mladi dojemajo družino in otroke kot izraz izpolnjenega življenja in avtentičnosti, obenem 

pa zavlačujejo z odločitvijo o ustvarjanju družine. Družina in otroci lahko veljajo za vrednoto, 

stopnja rodnosti pa ostaja nizka.« (Kuhar 2007, 51) 

Mnoge evropske države se spopadajo z nizko stopnjo rodnosti. Pereč problem je značilen tudi 

za Slovenijo, kjer znaša stopnja rodnosti 1,56 (2011), kar je pod obnovitveno ravnjo. Najvišja 

stopnja rodnosti je bila na Irskem (2,07) (Kuhar 2007, 50). 

V javnomnenjskih raziskavah lahko zasledimo, da si mladi želijo otroke, vendar se za 

starševsko vlogo odločajo v poznih dvajsetih oz. zgodnjih tridesetih letih, v kar jih sili trend 

sodobnega načina življenja. Eden izmed glavnih razlogov za poznejše odločanje za 

starševstvo je kasnejši prehod iz mladosti v odraslost
4
, saj je odvisnost mladih od izvornih 

družin vedno večja (Kuhar 2007, 51). Obdobja 'poldružinskega' življenja se je oprijela oznaka 

LAT-faza
5
 (Rener idr. 2006, 18). V Sloveniji živi več kot tri četrtine mladih v družinski 

skupnosti s starši, (približno 44 % mladih v starosti od 25 do 35 let) (SURS 2005). 

Mladi si predstavljajo, da bodo najprej končali študij, se zaposlili in zapustili starše, nato 

zaživeli skupno življenje s partnerjem/partnerko in čez približno dve leti imeli otroka (Kolenc 

2008, 210). 

Število izobraženih se povečuje in študij je eden izmed glavnih razlogov, da ljudje pozno 

vstopajo v odraslo dobo. Pri tem so pogoji mladih, da si ustvarijo družino, zelo zahtevni in 

študij do poznih dvajsetih let predstavlja veliko oviro pri izpolnitvi teh pogojev. V času 

študija ni rednega prihodka, zaradi česar mladi radi koristijo usluge 'hotela mama', saj gre v 

tem primeru za varno in poceni nastanitev. Po študiju (pozna 20 leta), si je potrebno zagotoviti 

stabilno oziroma redno zaposlitev, kar pa je v današnjih razmerah težko, predvsem pri 

zaposlovanju žensk, kar znatno vpliva na rodnostne spremembe.  

Šele z redno zaposlitvijo si lahko zagotoviš finančno stabilnost, ustvariš varen dom in končno 

zapustiš izvorno družino. Tem pogojem za starševsko vlogo mladi pripisujejo velik pomen, 

kar potrjuje izjava: »Ljudje želijo kot starši otrokom posvetiti obilo pozornosti, visoko 

kakovost življenja in ugodne ekonomske razmere« (Kolenc 2008, 209) Poleg zgoraj naštetih 

pogojev je mladim zelo pomembno stabilno partnerstvo oziroma resna stalna zveza in zrelost 

ter odgovornost oziroma pripravljenost za starševsko vlogo.   

                                                 

4
 Kolenc opredeljuje tradicionalni pomen prehoda v odraslost starševstvo in oblikovanje družine (Kolenc 2008). 

5
 LAT-faza (ang. Living apart together, živeti skupaj in hkrati narazen) je vmesna, intermediarna faza med 

družinsko odvisnostjo in od starševske družine docela neodvisnim življenjem (Rener idr. 2006, 18). 
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3 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 

Družina in poklicna kariera sta dve pomembni vrednoti v življenju posameznika, saj ravno 

njima nameni največ svojega časa in pozornosti. Čeprav velja Slovenija za državo v kateri je 

politika usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja precej dobro urejena, se marsikdo 

srečuje z ovirami in težavami pri usklajevanju ene z drugo. Težava je tudi v tem, da je 

zasebno življenje podrejeno poklicnemu in je posameznik v veliki meri odvisen od 

organizacijskih ukrepov (Hrženjak 2007, 59). Mrčela in Sadar lahko to potrdita saj v svojih 

raziskavah ugotavljata, da zaradi obsega dela le redki starši koristijo pravico do skrajšanega 

delovnega časa, saj se bojijo, da bi ostali brez službe in da jim bo težje omogočeno 

napredovanje. Zaradi delovnika daljšega od 8 ur pa staršem povzroča težave tudi neustrezen 

delovni čas vrtcev (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 19). 

Pred množičnim vstopom žensk na trg delovne sile, težav z usklajevanjem zasebnega in 

poklicnega življenja ni bilo, saj sta bili ti vrednoti ločeni. Moški je posvečal svoj čas 

plačanemu delu, medtem, ko je ženska skrbela za nego in vzgojo otrok ter za druga 

gospodinjska opravila. V sodobnih časih pa se s problemom usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja srečujeta oba spola. Čeprav še vedno večino gospodinjskih del ter skrb 

za nego in vzgojo otrok prevzema ženska, se kažejo premiki k aktivnejšemu očetovstvu, 

vendar v glavnem na ravni vrednot in stališč, kot pomoč materam (Kanjuo Mrčela in Černigoj 

Sadar 2007, 18). Naloga očetov še vedno temelji na preživljanju družine, čeprav ženske 

močno pripomorejo k dodatnemu zaslužku. Predvsem pa plačano delo omogoča ženskam, da 

so ekonomsko neodvisne.  

Kot smo že omenili je v Sloveniji precej dobro urejeno področje usklajevanja zasebnih in 

poklicnih obveznosti, kar omogoča predvsem slovenska zakonodaja o starševskih dopustih in 

subvencioniranju javnih storitev in drugih ugodnosti za otroke. Skozi desetletja pa se zakoni 

nadgrajujejo in izpopolnjujejo (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 17). Od leta 2004 pa 

pripomore k usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti tudi neprofitna organizacija 

Ekvilib Inštitut (Certifikat DPP 2013). 

3.1 Ženske in mladi na trgu delovne sile 

Ženske so že desetletja prisotna na trgu dela, vendar se njihova udeležba spreminja, tako v 

obliki zaposlitve kot tudi panoge. Ob prvih vključevanjih žensk v plačano delo je bilo 

pomembno, da je ženska opravljala le dela, ki so ji bila pisana na kožo in so jih pridobile že 

ob rojstvu. Ženska nikakor ni smela opravljati dela, ki so veljala za izrazito moška (Sedmak 

idr. 2007, 21). Opravljale so poklice, kot so tajnica, poštna uradnica, učiteljica, otroška 

varuška, porodniška babica, medicinska sestra, telefonistka, saj naj bi bila po mnenju avtorice 

Žnidaršič Žagar ženska dela nagnjena k služenju, podrejanju, ugajanju, skrbi za druge, 
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samospoštovanju, prijaznosti, materinskosti, vestnosti, natančnosti in potrpežljivosti (Sedmak 

idr. 2007, 25–27). 

Že v 19. stoletju so se ženske morale odločati med družinskim in poklicnim življenjem, saj je 

takratni zakon predvidel ženska dela le kot začasno rešitev za ženske, dokler se ne omoži ter 

dobi 'vzdrževalca' in tako posveti čas opravljanju gospodinjskih del. Veljalo je tudi, da moški 

zasluži za svoje potrebe in za vzdrževanje družine, medtem ko lahko ženska zasluži le za 

svoje potrebe, zato so bile velike razlike v plačah med moškimi in ženskami, kar je značilno 

tudi za današnji čas (Sedmak idr. 2007, 21). 

V času med vojnama se je začela feminizacija poklicev, kar je sprožilo množično 

zaposlovanje žensk, zlasti v času po drugi svetovni vojni. Med zaposlenimi so bile tudi tiste z 

majhnimi otroki, saj jim je zaposlovanje omogočala dobro organizirana zakonodaja o varstvu 

in negi otrok (Rener idr. 2006, 73). Konec dvajsetega stoletja je bila med vsemi zaposlenimi 

skoraj polovica žensk. 

Po zadnjih podatkih statističnega urada ženske še vedno v pretežnem deležu opravljajo 

poklice s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, farmacije, prava, socialnega dela, 

računovodskih, knjigovodskih, kadrovskih in tajniških del, prodaje, osebnih storitev in 

storitev čiščenja. Povečuje pa se udeležba v poklicih, ki so veljali za izrazito moške (policija, 

vojska, politika, vodilni položaji, itn.) (SURS 20013). 

Zaradi recesije so se razmere na slovenskem trgu močno poslabšale, kar najbolj občutijo 

ženske ter mladi med 15. in 24. letom. Po zadnjih statističnih podatkih  se je število delovno 

aktivnih v zadnjem letu zmanjšalo za 39.000 zaposlenih in trenutno znaša 888.000 vseh 

delovno aktivnih. Zniževanje stopnje delovno aktivnih je prisotno med obema spoloma, le da 

je pri ženskah občutno višje. Leta 2012 je bilo med vsemi zaposlenimi 47,3 % žensk, v prvem 

četrtletju 2013 je delež upadel na 45,1 %, v zadnjih petih letih pa se je zmanjšal za 5,6 

odstotnih točk (SURS 2012). Na drugi strani pa se povečuje stopnja brezposelnosti. V 

dnevniku pišejo (Dnevnik 2013), da je število brezposelnih v prvem četrtletju 2013 preseglo 

najvišje število po letu 1993 (100.000) in delež se je od zadnjega četrtletja lani povečal za 

14,2 %. »Ženske so v primerjavi z moškimi na trgu dela pogosto v slabšem položaju; tudi 

stopnja registrirane brezposelnosti je za ženske običajno višja kot za moške, vendar se ta 

razlika v zadnjih letih zmanjšuje« (SURS 2012). Zaradi vse ostrejših zahtev delodajalcev in 

predvsem zaradi strahu pred izgubo delovnega mesta je postal delovnik, ki je daljši od 

polnega, zelo razširjen tudi med zaposlenimi z majhnimi otroki. Ženske, zaposlene s polnim 

delovnim časom, se po enoletnem starševskem dopustu vrnejo na delovno mesto z enakim 

številom ur kot pred dopustom (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 17). 
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3.2 Mladi na trgu delovne sile 

Varna in redna služba je bistven element pri prehodu iz otroštva v odraslost, saj mladim 

predstavlja socialno in ekonomsko varnost. Prehod iz šolanja v svet dela predstavlja 

posameznikom velike težave, saj je današnji trg dela zelo neugoden in neprivlačen tako za 

iskalce zaposlitve kot tudi za zaposlene (Mohorčič Špela 2007). Med najpogostejšimi ovirami 

pri vstopu mladih na trg dela je predvsem pomanjkanje izkušenj, ki jih zahtevajo delodajalci 

in jih mnogokrat zasledimo v razpisih za prosto delovno mesto. Težava se kaže tudi v pogodbi 

zaposlitve, saj je danes večina mladih zaposlena za določen čas, nekateri celo za krajši 

delovni čas (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 20). Po nepopolnih podatkih je bilo v 

zadnjem četrtletju 2012 kar 62 % vseh zaposlenih za določen čas mlajših od 35 let, od tega 

dobro polovica (34 %) predstavnic ženskega spola (SURS 2012). 

Podmernik in Černigoj Sadar (Sedmak idr. 2007, 69) nas s svojimi raziskavami opominjata, 

da je diskriminacija v svetu dela še vedno prisotna. Najbolj očitna je pri zaposlovanju mladih 

žensk, saj, kot ugotavljata, prihaja s strani delodajalcev do zapostavljanja žensk, češ da bi 

mlade ženske slej ko prej zanosile in koristile porodniški dopust, kar pa bi predstavljalo 

dodatni strošek za organizacijo, zato je mladim ženskam težje omogočen vstop na trg dela kot 

pa mladim fantom. 

Pozen prehod v odraslo dobo ter zavestna odločitev za poznejše starševstvo ni le svobodna 

odločitev mladih, ampak na te odločitve vplivajo zahteve sodobnega zaposlitvenega sveta. 

»Družbeni pogoji pozne modernosti ustvarjajo le navidezno iluzijo individualne izbire in 

pozitivno vrednotenje osebnostnega razvoja …« (Rener idr. 2006, 74). 

3.3 Neenaka delitev dela v družini 

Nekoč je veljalo, da je ženska tista, ki skrbi za gospodinjska opravila ter prevzema skrb za 

nego in vzgojo otrok, medtem ko moški svoj čas posveča predvsem plačanemu delu. To 

prepričanje je v veliki meri še vedno prisotno med spoloma in negativno vpliva na aktivno 

vključevanje moških v opravljanje neplačanega skrbstvenega in gospodinjskega dela (Kanjuo 

Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 18). Težava se kaže pri porabi in delitvi časa pri usklajevanju 

zasebnih in poklicnih obveznosti med obema spoloma, zato prihaja do preobremenjenosti 

žensk z dvojno vlogo (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004, 3). 

Kljub temu, da je večina (več kot 90 %) žensk prisotnih na trgu dela za polni delovni čas, 

ostaja delitev vlog v gospodinjstvu nespremenjena. Kot trdita Kanjuo Mrčela in Černigoj 

Sadar (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 81), se kažejo premiki k aktivnemu 

očetovstvu, vendar le kot podpora ženskam, saj ženske namenijo gospodinjskim opravilom in 

skrbi za družino dvakrat več časa kot moški. Moški preživijo z otroci 56 minut dnevno in 

porabijo 2 uri in 39 minut za gospodinjska opravila, medtem ko ženska nameni 4 ure in 57 
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minut za gospodinjska opravila ter 2 uri in 23 minut za nego in vzgojo otrok (Kanjuo Mrčela 

in Černigoj Sadar 2004, 6). Poudariti velja, da je skrb za nego in vzgojo otrok še vedno 

predvsem ženska naloga, saj starševski dopust večinoma izrabljajo ženske.(Hrženjak 2007, 

59). Po preteku enoletnega dopusta za nego in varstvo otroka se večina staršev (80,2 % mater 

in 95,6 % očetov) vrne na delovno mesto za enako število ur kot pred dopustom. 5,9 % mater 

in 1,5 % očetov koristi delovnik, krajši od polnega, 6,6 % mater in 1,9 % očetov začasno 

prekine delovno razmerje, 7,4 % in 1,1 % očetov pa popolnoma prekine delovno razmerje 

(Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004, 5). 

Hrženjak (Hrženjak 2007, 60) v svojih raziskavah ugotavlja, da je neenakomerna 

obremenjenost spolov z neplačanim delom eden od glavnih vzrokov za neenakost spolov na 

trgu dela. Zaradi neenakosti spolov na trgu dela so se tako v Evropskih državah kot tudi v 

Sloveniji lotili reševanja problema usklajevanja plačanega in neplačanega dela z vpeljevanjem 

ukrepov, ki bi omogočili lažje usklajevanje družinskih obveznosti s poklicnimi. »Tovrstni 

ukrepi so seveda nadvse potrebni in dobrodošli, pomembno pa je, da niso usmerjeni samo na 

ženske, pač pa tudi na moške« (Hrženjak 2007, 60). 

3.4 Vloga očetov 

Aktivno vključevanje očetov v neplačano delo pozitivno vpliva na razbremenitev žensk z 

dvojno vlogo ter podpira ekonomsko neodvisnost žensk. Da bi ženskam omogočili 

enakopravnost pri delitvi tako neplačanega kot tudi plačanega dela, vse več organizacij 

podpira mladim materam prijazno politiko. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti so predlagali novelo zakona o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih, ki naj bi podprl aktivno vključevanje očetov v skrbstveno delo.  

3.4.1 Novo očetovstvo 

Vloga očetov se v zadnjih letih nedvomno spreminja. Vse bolj se vključujejo v skrb za otroka 

in želijo z njim že ob rojstvu navezati tesne stike. Res pa je, da se raje posvečajo prijetnejšim 

opravilom, kot so sprehodi in igranje. Za preostala opravila pa v večini primerov prevzema 

odgovornost ženska, kljub temu, da poleg neplačanega dela opravlja tudi pridobitno 

dejavnost. Prisotnost očetov se kaže pri sprejemanju pomembnih in vsakdanjih odločitev, kjer 

je pomembno, da so v odločanje vključeni vsi člani (Humer in Kuhar 2010, 82). 

Aktivnost očetov se kaže tudi v prisotnosti pri rojstvu otrok. Res pa je, da so nekoliko 

pogosteje prisotni pri rojstvu prvega otroka (80 %) in nekoliko redkeje (72 %) pri vsakem 

naslednjem rojstvu, kar nam prikazuje slika 1. V zadnjih 18 letih je prisotnost očetov pri 

porodu močno poskočila. Leta 1995 jih je bilo pri rojstvu otroka prisotnih slabih 25 % , v 

zadnjih letih pa je prisotnost dosegla že dobrih 80 %. 
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Slika 1: Očetje pri porodu ob rojstvu prvega otroka in pri rojstvu otrok višjega reda, 
Slovenija, 1995–2011 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2013. Mednarodni dan očetov 2013.  

Na področju družinske politike se poskuša sprejeti čim več ukrepov, ki bi omogočili 

aktivnejše vključevanje očetov v skrb za otroke. Starševski dopust je eden izmed 

najpomembnejših ukrepov, ki podpirajo novo očetovstvo (Rener idr. 2006, 76). V Sloveniji 

poznamo štiri vrste starševskega dopusta (MDDSZ 2013): 

1. Porodniški dopust, ki traja 105 dni in je neprenosljiva pravica matere. Namenjen je 

pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega 

zdravja. Mati ima pravico da nastopi porodniški dopust 28 dni pred predvidenim 

datumom poroda; 

2. Očetovski dopust traja 90 dni in je namenjen očetom, da sodelujejo pri negi in varstvu 

otroka skupaj z materjo; 

3. Dopust za nego in varstvo otroka traja 260 dni in ga lahko mati ali oče koristita takoj 

po preteku porodniškega dopusta. Namenjen je nadaljnji negi in varstvu otroka; 

4. Posvojiteljski dopust traja 150 oz. 120 dni (odvisno od starosti otroka) in je namenjen 

enemu ali obema posvojiteljema, da navežeta stike in se v celoti posvetita drug 

drugemu. 

Pri koriščenju očetovskega dopusta se kažejo tako pozitivni kot tudi negativni vplivi. 

Uveljavljanje pravice do očetovskega dopusta pozitivno vpliva na oblikovanje očetovske 

identitete. V prvem delu očetovskega dopusta (15 dni) očetje prevzamejo večino 

gospodinjskih opravil, prevzamejo skrb za starejše otroke ter delno pomagajo tudi pri negi in 

skrbi za novorojenčka. Po končanem očetovskem dopustu matere ponovno prevzamejo 
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gospodinjska dela in skrb za družino, saj se očetova vključenost v domače delo bistveno 

zmanjša. Težava se pokaže ravno pri zdrsu v asimetrično delitev dela med spoloma, saj 

očetovski dopust traja le kratek čas, tako da z otrokom preživi največ časa ravno mati, tudi 

potem, ko se vrne na delovno mesto. Negativni vplivi se kažejo tudi s strani delodajalcev, ki 

ne podpirajo očetovskega dopusta, kar pomembno ovira aktivno vključevanje očetov v skrb za 

otroke. Delodajalci zahtevajo očetovo prisotnost, dosegljivost, stalno razpoložljivost ter odnos 

nadrejeni-podrejeni. Nekateri očetje pa sami menijo, da koriščenje očetovskega dopusta ni 

potrebno, češ da je dovolj ostalih članov, ki lahko pomagajo partnerki pri negi in vzgoji otrok 

ter drugih gospodinjskih obveznostih (Rener idr. 2006, 76- 78). 

3.4.2 Očetovski dopust 

»…z uvajanjem očetovskega dopusta kot neprenosljive pravice očeta vzpodbuja 

enakopravnejše sodelovanje obeh staršev v skrbi za otroka …« (Kanjuo Mrčela in Černigoj 

Sadar 2007, 17). 

Očetovski dopust je eden izmed najpomembnejših ukrepov, kako spodbuditi očete, da bi 

aktivno sodelovali pri negi in vzgoji otroka. Ko prideta dojenček in mamica iz porodnišnice, 

je dobrodošla vsakršna pomoč, še posebej zaželena je pomoč partnerja, ki mu do 

dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti pripada 15 dni očetovskega dopusta, ostalih 75 

dni pa lahko koristi do tretjega leta starosti otroka.  

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je s 1. januarjem 2005 priznal pravico 

do koriščenja 90 koledarskih dni očetovskega dopusta, kar je neprenosljiva pravica očeta. Za 

prvih 15 dni mu država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za ostalih 75 dni pa mu pripada 

plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače (Rener idr. 2006, 76). Oče lahko 

koristi dopust v strnjenem nizu (brez prekinitev) ali po dnevih. V primeru, da oče želi koristiti 

pravico do očetovskega dopusta, mora 30 dni pred predvidenim datumom nastopa dopusta 

oziroma 60 dni pred predvidenim datumom poroda oddati vlogo za uveljavitev očetovskega 

dopusta na Centru za socialno delo, kjer je pravico do porodniškega dopusta uveljavljala mati 

otroka. O koriščenju pravice do očetovskega dopusta pa mora oče najkasneje 30 dni pred 

predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestiti tudi svojega delodajalca (MDDSZ 

2013). 

Po statističnih podatkih naj bi v letu 2010 15-dnevni očetovski dopust ob rojstvu otroka 

koristilo 75 % očetov, v letu 2011 pa je pravico do očetovskega dopusta koristilo že več kot 

80 % očetov. Dopust za nego in varstvo otroka praviloma koristijo matere, vendar 

uveljavljanje pravice za omenjeni dopust vse pogosteje koristijo tudi očetje. V letu 2011 naj 

bi pravico do dopusta za nego in varstvo otrok uveljavljalo 7 % moških (SURS 2013). 
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4 DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ 

Vse več podjetij, med njimi tudi slovenska podjetja, se vse bolj zavedajo pomena družbeno 

odgovornega ravnanja, saj v današnjem svetu ta način poslovanja postaja vse bolj pomemben 

za uspešno poslovanje podjetij, kot trdita Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (Kanjuo Mrčela in 

Černigoj Sadar 2007, 93) ki pravita: »Podjetja niso povsem neodvisne organizacije, ampak so 

del naravnih in družbenih sistemov.«  

Res je, da ta način poslovanja pomeni precejšen strošek za podjetje, vendar na daljši rok 

prinaša tudi koristi. Danes kot družbeno odgovorno ravnanje podjetij razumemo predvsem 

prostovoljno upoštevanje socialnega in okoljskega vprašanja. Najpomembnejši vidiki so 

spoštovanje človekovih pravic, nediskriminacija oz. enake možnosti za vse, omogočanje 

novih ter izboljševanje obstoječih delovnih mest, izboljševanje delovnih razmer, pridobivanje 

novih znanj za posamezne skupine, vključevanje v okolju neškodljive projekte, skrb za okolje, 

vključevanje v dobrodelne dejavnosti (donatorstva) itn. (Delo 2011). 

»Družbeno odgovorno ravnanje ni le 'strošek', ampak je 'investicija' in pogoj za uspešnost 

podjetja v prihodnosti.« (ZPS 2009). Z družbeno odgovornim ravnanjem si podjetje dviguje 

ugled ter konkurenčnost in s tem zagotavlja dobiček. Dviguje pa tudi ugled dobrega 

delodajalca kot zaposlovalca in si tako omogoča dostop oziroma zaposlovanje vrhunskega 

kadra (Delo 2011). 

Eden izmed pomembnih vidikov družbeno odgovornega ravnanja je tudi usklajevanje 

družinskih in poklicnih obveznosti, ki predstavlja eno izmed aktualnih tem v družinski 

politiki. 

Organizacija ne more biti uspešna, če nima posluha za zaposlene in ji je pomemben samo 

dobiček. Taka organizacija bo prej ali slej šla v pogubo, saj v organizacijah, kjer ni posluha za 

zaposlene, delodajalec ne more pričakovati, da bodo zaposleni motivirani in bodo z veseljem 

hodili v službo. Ravno nasprotno. Zaposleni bodo dobili odpor do svojega dela, če 

delodajalcu ni mar za počutje in za potrebe zaposlenega. Taka organizacija ne more biti 

uspešna. 

Ker pa se vse več organizacij zaveda pomena upravljanja s človeškim kapitalom v okviru 

svojega poslovanja, uvajajo organizacijske politike in prakse, ki omogočajo boljše odzivanje 
na potrebe zaposlenega, predvsem pri usklajevanju dela in zasebnega življenja, kar prispeva k 

doseganju organizacijskega uspeha (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 100). 
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4.1 Certifikat 'Družini prijazno podjetje' 

Certifikat 'Družini prijazno podjetje' (DPP) se je v Sloveniji razvil v okviru širšega projekta 

Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje na pobudo skupnosti Equal leta 2004. Maja 

2007 pa so podelili prve osnovne certifikate 32 slovenskim podjetjem. 

V Sloveniji je nosilec postopka neprofitna in neodvisna organizacija Inštitut Ekvilib, ki izvaja 

postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter 

zainteresiranimi partnerji (MDDSZ 2013). 

Sistem družini prijazno zaposlovanje (ang. European work & family audit) je razvila nemška 

organizacija Berufundfamile. Certifikat podeljujejo že od leta 1990. Pridobitev certifikata 

DPP je mogoča z revizorskim postopkom, katerega naloga je ocenjevanje organizacije in 

svetovanje pri določanju ciljev in izbiri ukrepov za boljše upravljanje s človeškim kapitalom 

pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti (Inštitut Ekvilib 2013). 

Ker se v podjetju Imas dobro zavedajo, da so zaposleni nenadomestljivi in predstavljajo 

največji kapital podjetja, so se tudi sami prijavili na razpis za pridobitev certifikata DPP, ki so 

ga tudi prejeli in ga v vseh letih dopolnjevali ter izboljševali. Pridobitev certifikata DPP 

prinaša koristi tako zaposlenim kot tudi sami organizaciji, saj omogoča lažje usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja, hkrati pa prispeva k zmanjšanju fluktuacije, izboljšanju 

kakovosti dela in predvsem zmanjšanje nezadovoljstvo med zaposlenimi in povečuje 

pripadnost organizaciji. 

4.1.1 Postopek uvajanja certifikata DPP  

Certifikat DPP je namenjen vsem v Sloveniji registriranim podjetjem, javnim ustanovam ter 

nevladnim organizacijam in združenjem z najmanj desetimi zaposlenimi (Inštitut Ekvilib 

2011). 

Postopek uvajanja osnovnega certifikata DPP zajema več faz (preglednica 2). Kontaktna 

oseba mora najprej poslati izvedbenemu koordinatorju projekta, Zavodu Ekvilib, izpolnjeno 

in s strani odgovorne osebe podpisano prijavnico za pridobitev certifikata DPP. Postopek 

uvajanja certifikata traja šest mesecev od podpisa pogodbe o pridobitvi osnovnega certifikata. 

Uspešni prijavi sledi uvodni sestanek med prijaviteljem in izvajalcem, na katerem je 

predstavljen celoten potek uvajanja certifikata in dogovor o strogi zaupnosti ter varovanju 

poslovnih skrivnosti. Istočasno prijavitelj določi zastopnika podjetja
6, člane delovne skupine 

in časovni okvir. Člani delovne skupine morajo biti uravnoteženi glede na spol, starost, 

                                                 

6
 Zastopnik prijavitelja je zaposlena oseba pri prijavitelju, ki s strani prijavitelja sodeluje in koordinira aktivnosti 

skozi celoten postopek pridobitve Certifikata (Ekvilib, 2008). 
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družinske razmere, priporočljivo je, da so člani iz različnih oddelkov ter z različne hierarhične 

ravni. 

V naslednji fazi sledi ocenjevalno-svetovalna delavnica, ki je namenjena analiziranju 

trenutnega stanja, načrtovanju mogoče prihodnje situacije in dosegljive situacije v organizaciji 

pod vodstvom zunanjega svetovalca
7
. Skupaj oblikujejo projektni načrt implementacije 

izbranih ukrepov ter opredelijo cilje in postopke za uresničitev le-teh v naslednjih treh letih.  

Glavnemu menedžmentu so na prezentacijskem sestanku prikazani končni predlogi družini 

prijaznih ukrepov ter časovni razpored njihove uresničitve, ki jih pisno potrdi in s tem se 

strinja z izvajanjem programa.  

Osnovni certifikat DPP prijavitelj dobi na osnovi pozitivne ocene svetovalca in pozitivnega 

mnenja revizorskega sveta
8
 o predlogu ukrepov in izvedbenem načrtu. Implementacija 

projektnega načrta traja tri leta, kolikor je tudi doba trajanja osnovnega certifikata. Podjetje 

lahko po prejemu certifikata razpolaga z registriranim znakom 'Družini prijazno podjetje' in se 

kot tako predstavlja javnosti s svojimi izdelki kot tudi v opisu ter predstavitvami podjetja. 

Pravico mu s pisnim dovoljenjem podeli Inštitut Ekvilib. Z drugačnim znakom pa se javnosti 

lahko predstavlja po prejemu polnega certifikata. 

Vsakih 12 mesecev mora prijavitelj revizorskemu svetu, ki preverja, ali podjetje uresničuje 

zastavljene cilje v skladu z izvedbenim načrtom, predložiti letno poročilo o napredku in 

implementacijah. Certifikat DPP se podjetju lahko tudi odvzame, če ne spoštuje pravil o 

oddaji letnih poročil ( Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 100–104) 

 

 

 

 

 

  

                                                 

7
 Pooblaščeni neodvisni strokovnjak, ki skupaj s projektno skupino prijavitelja vodi celoten postopek za 

pridobitev osnovnega certifikata (Ekvilib 2011). 

8
 Revizorski svet – skupina neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov, ki oceni izvedbeni načrt za pridobitev 

osnovnega certifikata in potrdi uspešnost celotnega procesa za pridobitev polnega certifikata (Ekvilib 2011). 
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Preglednica 2: Faze pridobivanja osnovnega certifikata 

1. korak  

Uvodni sestanek 

Predstavitev postopka 

Določitev delovne skupine  

Določitev časovnega okvirja 

2. korak 

Ocenjevalno-svetovalna 

delavnica 

Analiza stanja/nabor želenih ukrepov  

(kot del izobraževanja ocenjevalcev/svetovalcev) 

3. korak  

Svetovalna analiza 

Priprava predloga ukrepov, dinamika, način 

implementacije 

4. korak  

Prezentacijska delavnica 

Ocenjevalec/svetovalec predstavi predlog ukrepov  

Delovna skupina doreče izbor ukrepov 

5. Korak  

Prezentacijski sestanek 

Zaključni razgovor z menedžmentom, podpis 

6. korak 

Podelitev osnovnega 

certifikata 

Podjetje pridobi osnovni certifikat 'Družini prijazno 

podjetje' za tri leta, v tem času mora vpeljati izbrane 

ukrepe 

Vir: Klemenčič, Alenka in Majcen, Milena. B.  l. Certifikat  'Družini prijazno podjetje' –  delavnica za 

vodje.  

Po pridobitvi osnovnega certifikata ima podjetje na voljo 36 mesecev, da implementira 

izbrane ukrepe in pridobi polni certifikat. Sledi končna revizija celotne implementacije, ki jo 

opravi zunanji revizor. Končno oceno poda Revizorski svet na podlagi revizijskega poročila 

vmesnih letnih poročil ocenjevalcev. Če revizorski svet oceni podjetje s pozitivno oceno, ta 

pridobi polni certifikat, katerega veljavnost je eno leto. Veljavnost certifikata lahko podjetje, 

ob predložitvi končnega poročila in izvedbenega načrta za implementacijo novih ukrepov, ki 

morata biti potrjena, podaljša za tri leta. Iz slike 2 je razvidno, kako poteka postopek 

pridobivanja certifikata DPP. 
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Slika 2: Faze pridobivanja certifikata 

Vir: Klemenčič, Alenka in Majcen, Milena. B. l. Certifikat 'Družini prijazno podjetje' –  delavnica za 

vodje. 

4.1.2 Katalog ukrepov 

Podjetje si je dolžno izbrati ukrepe, ki jih bo implementiralo v naslednjih treh letih. Ukrepi so 

zapisani v katalogu ukrepov, katerega izdajatelj je Zavod Ekvilib. Katalog ukrepov obsega 78 

ukrepov, ki so razdeljeni na osem področij aktivnosti. V polnem obsegu je katalog dostopen le 
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tistim podjetjem, ki se prijavijo v postopek pridobitve certifikata, in je predstavljen skozi 

svetovalni postopek uveljavljanja certifikata. 

Glavna področja aktivnosti so naslednja (Ekvilib Inštitut 2011): 

1. Delovni čas (fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, okvirni delovni 

čas z izbiro prihoda in odhoda, semafor, delovni čas na zaupanje, organizacija 

dežurstva, izmensko delo, časovni konto, skrajšan delovni čas zaradi družinskih 

obveznosti, delitev delovnega mesta, postopno podaljševanje delovnega časa po 

starševski odsotnosti, delovni čas po življenjskih fazah, otroški časovni bonus – vstop 

v šolo in uvajanje v vrtec, načrtovanje letnega dopusta, dodatni dnevi odsotnosti z 

nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, odsotnost brez nadomestila 

plače zaradi izrednih družinskih razlogov, družinski premor, fleksibilni dnevi odmori). 

2. Organizacija dela (tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, 

izboljševanje/inovacije v delovnih procesih, nadomeščanje, organizacija timskega 

dela, službene poti, ukrepi za varovanje zdravja, analiza bolniških odsotnosti, 

informiranje o večjih prihajajočih spremembah, možnost konzultacij ali soodločanja 

ob večjih spremembah). 

3. Delovno mesto (prostorska prožnost delovnega mesta) (delo na domu, izmenično delo 

od doma, možnost izrednega dela doma, finančna in tehnična podpora delovnih mest 

doma). 

4. Politika informiranja in komuniciranja (komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z 

zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, brošure, 

delovna srečanja/zbori zaposlenih, posredovanje informacij odsotnim sodelavcem, 

pooblaščenec/-ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine, pooblaščenec za 

vprašanja enakih možnosti, dan odprtih vrat, druženje med zaposlenimi). 

5. Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja) (filozofija/načela vodenja, upoštevanje 

socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra, izobraževanje vodij 

na področju usklajevanja dela in družine, razvoj socialnih veščin za vodilne, 

ocenjevanje vodij s strani podrejenih, celostna ocena (180°/360°), uspešnost vodij in 

usklajevanje dela in družine). 

6. Razvoj kadrov (načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v 

glavnem med delovnim časom, ukrepi nadaljnjega izobraževanja z organizacijo 

otroškega varstva, individualni načrti kariernega razvoja, spodbujanje žensk, 

vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne 

razgovore, ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, podpora očetovskemu dopustu, 

družinske obveznosti ter delo s krajšim delovnim časom niso razlogi za zavrnitev ali 

stagnacijo zaposlenega, korporativno prostovoljstvo, sodelovanje svojcev zaposlenih 

pri občanih delih v organizaciji/podjetju, oglaševanje enakih možnosti). 

7. Struktura plačila in nagrajevani dosežki (nadomestilo za varstvo, posojila in finančna 

pomoč, štipendije za otroke zaposlenih, obdaritev novorojenca, ponudba za prosti čas, 
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letni regres, izobraževanje za starše/partnerje, psihološko svetovanje in pomoč, pomoč 

pri reševanju stanovanjskega problema). 

8. Storitve za družine (vrtec v organizaciji/podjetju, varstvo otrok v sodelovanju z 

drugimi podjetji/ustanovami, podaljšano delovanje varstva otrok, soba za otroke in 

starše, igralnica, otroci v organizaciji/podjetju, previjalne mize, sobe za dojenje, 

počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke, varstvo šolskih otrok v podjetju/ 

organizaciji, novoletno obdarovanje otrok, prostor za sproščanje). 

4.1.3 Splošno o podjetju Imas, d. o. o. 

Imas je majhno industrijsko podjetje, ki je zraslo iz obrtniške dejavnosti Bratož-Uršič. 

Podjetje vse od ustanovitve leta 1990 uspešno posluje predvsem na področju avtomobilske 

industrije ter na področju bele tehnike. S svojimi izdelki se je podjetje najprej uveljavilo na 

slovenskem trgu, z leti, ko so na svojem področju izpopolnili svoje znanje, pridobili izkušnje 

in pridobili na kakovosti, so svoje izdelke začeli intenzivno proizvajati tudi za tuje trge 

(Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška, Belgija, Velika Britanija, itn.).  

Podjetje je od ustanovitve dalje beležilo nenehno rast prodaje, zaradi česar se je lahko izredno 

hitro tehnološko opremljalo. Uveljavljanje CNC tehnologij obdelave je zahtevalo 

kontinuirano investiranje, dvig izobrazbene ravni in kakovost kadrov ter dodatno 

izobraževanje le-teh. Vse to omogoča, da lahko podjetje ugodi vedno ostrejšim zahtevam 

kupcev po vrhunski kakovosti izdelkov. 

Podjetje se ukvarja s projektiranjem, avtomatizacijo, orodjarstvom, zahtevnim poliranjem 

orodij, izvajanjem preizkusov orodij, brizganjem termoplastov ter predelavo termoplastov. 

Tako v Sloveniji kot tudi v Evropi je podjetje poznano po tehnološko zahtevnih orodjih za 

brizganje termoplastov. Orodja so pogosto narejena na osnovi inovativnih rešitev, ki 

nastanejo v samem podjetju. Podjetje sodeluje s kupci že pri snovanju oziroma razvoju 

izdelkov, za katere naj bi kasneje izdelali orodje. Kreativnost in prilagajanje naročnikovim 

zahtevam sta stalnica podjetja, saj se želi na trgu predstaviti kot idejni partner pri snovanju 

naročnikovih izdelkov in kot prilagodljiv in inovativen izvajalec naročnikovih idej. Unikatni 

izdelki so izdelani izključno po naročilu kupcev (Hella Saturnus, d. o. o., BSH Hišni aparati, 

d. o. o., Gorenje, d. d., AD Plastik, d. d., TBP, d. o. o., Rapp G.m.b.H, Dometic G.m.b.H, 

itn.). 

Vizija in poslanstvo podjetja sta jasna in sta podobna ostalim industrijskim podjetjem. Vizija 

podjetja je postati in ostati tržno uspešno, tehnološko razvito, stroškovno učinkovito in visoko 

vsestransko usposobljeno podjetje. Vse našteto pa iz leta v leto skrbno načrtujejo in pri tem ne 

pozabijo na družbeno odgovornost do svojih zaposlenih. Zaposlenim omogočajo privlačno in 

strokovno motivirano delo, dodatne možnosti izobraževanja, s čimer zagotavljajo nenehno 



 

21 

 

doseganje optimalne ravni kakovosti storitev. Pomemben del poslanstva se glasi: »Nadaljevati 

status pomembnega ustvarjalca razvoja in zaposlovanja mladih izobraženih kadrov v regiji.« 

Podjetje je v drugem trimesečju leta 2013 zaposlovalo 48 delavcev ter 10 delavcev, ki so jih 

zaposlovali preko agencij za posredovanje delavcev, štirinajstim študentom pa omogoča 

prejemanje kadrovske štipendije in opravljanje počitniškega dela. Glede na naravo dela 

prevladuje v podjetju predvsem moški spol (81 %), 19 % pa je predstavnic ženskega spola, ki 

opravljajo predvsem pisarniško delo ter delo za tekočim trakom. Starost zaposlenih pa se 

giblje od 23 do 50 in več let, kar pomeni, da Imas zaposluje tako potencialne bodoče starše 

kot tudi že starše z majhnimi otroki oziroma otroki do 18. leta starosti ( Imas, 2013). 

4.1.4 Uvajanje certifikata DPP v podjetju Imas 

Podjetje Imas je že pred uvedbo certifikata DPP ravnalo družbeno odgovorno, saj so že poprej 

omogočali zaposlenim koriščenje nekaterih ugodnosti, ki jih je ponujalo podjetje v okviru 

svojih dejavnosti (pikniki, Dedek Mraz, štipendije, prosti dnevi ob vstopu otroka v prvi razred 

ipd.). Vendar te dejavnosti niso bile formalizirane. Ko pa se je v Sloveniji pojavila možnost 

pridobitve certifikata DPP, jih je spodbudila misel, da bi že obstoječe ugodnosti formalizirali 

in sprejeli dodatne nove ukrepe, saj se zavedajo, da je za uspešno poslovanje podjetja 

potrebno neprestano izboljševanje na področju usklajevanja poklicnega in družinskega 

življenja. Leta 2008 je kadrovska služba obvestila zaposlene, da so se prijavili na razpis za 

pridobitev certifikata DPP. Pridobitev certifikata poteka v dveh korakih, saj je najprej 

potrebno pridobiti osnovni certifikat, šele nato lahko podjetje pridobi polni certifikat, ki pa ga 

je potrebno vedno znova obnavljati in dopolnjevati. Leta 2008 je podjetje prejelo osnovni 

certifikat DPP, leta 2012 pa so prejeli polni certifikat DPP, ki se ga trudijo podaljšati, zato 

vestno implementirajo zastavljene cilje v okviru plana implementacije izbranih ukrepov. 

V vseh letih uvajanja ter ohranjanja certifikata DPP je podjetje formaliziralo in nadgradilo 

veliko ukrepov. V nadaljevanju bomo predstavili izbrane ukrepe ter njihov namen. Podjetje si 

je z vsakega področja aktivnosti izbralo vsaj en ukrep. Zaradi čim boljšega prilagajanja 

zaposlenim glede na naravo dela je porazdelitev izbranih ukrepov na področja neenakomerna. 

Največ ukrepov je izbranih predvsem na področju politike obveščanja, sledijo področja 

delovni čas, organizacija dela, veščine vodstva, struktura plačila in nagrajevalni dosežki, 

razvoj kadrov, na zadnjem mestu pa sta področji delovno mesto ter storitve za družine. 

V sklopu področja delovni čas so se odločili, da bodo implementirali šest ukrepov: 

Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, skrajšani delovni čas 

zaradi družinskih obveznosti, otroški časovni bonus, koriščenje letnega dopusta, izredni 

dodatni dopust. 
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Zaposlenim je omogočeno, da lahko zaradi urejanja osebnih zadev prilagodijo čas prihoda ter 

odhoda z delovnega mesta v dogovoru z vodjo. Zaradi družinskih zadev lahko zaposleni 

koristijo skrajšani delovni čas za neko obdobje. Podjetju je pomembno tudi, da pri planiranju 

koriščenja letnega dopusta določijo termin dopusta najprej straši šoloobveznih otrok, s čimer 

spodbujajo druženje staršev z otroki. Omogočajo pa jim tudi prost deloven dan za prvi šolski 

dan otroka v prvem triletju OŠ. Namen izbranih ukrepov je predvsem prispevati k prilagajanju 

urnika zaposlenim, da kljub družinskim in ostalim osebnim obveznostim lažje opravijo tudi 

svoje obveznosti in s tem zmanjšajo izostanek z delovnega mesta. Namen otroškega 

časovnega bonusa ter koriščenje letnega dopusta pa je preživljanje prostega časa z otroki. 

Zaposleni so bolj zbrani in lahko brez nadomeščanja opravijo najpomembnejše naloge. Poleg 

tega je zaznati tudi večjo prisotnost na delovnem mestu, prihod na delo je umirjen brez 

nepotrebnega stresa. 

Ker se podjetje zaveda, da je organizacija dela zelo pomembna, si je v planu implementacije 

ukrepov izbralo naslednje ukrepe: timsko delo, službene poti, informiranje o večjih 

prihajajočih spremembah in ukrepi za varovanje zdravja. Glede na družinsko situacijo 

zaposlenih je pomembno, da se znotraj skupine dogovorijo o porazdelitvi nalog med člani. 

Ravno tako je pomembno, da so zaposleni obveščeni o večjih spremembah, saj lahko vplivajo 

na bistvena področja življenja zaposlenih. V okviru zmožnosti podjetja se podjetje lažje 

prilagodi željam in prošnjam zaposlenega, tako se zaposleni lahko pravočasno prilagodijo na 

spremembe. Izkoristek delovnega časa je tako boljši in tudi produktivnost je večja. Ukrepi za 

varovanje zdravja omogočajo razne dejavnosti (športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti, 

delavnice za zmanjšanje psihičnih obremenitev pri delu, itn.), ki jih nudi podjetje v svoji 

okolici. Omogočeno je tudi sodelovanje družinskih članov zaposlenega. Zaposleni se lahko 

sprostijo od obremenitev na delovnem mestu oziroma lahko izkoristijo svoj čas za aktivnosti, 

za katere jim včasih zmanjka časa in volje. 

Možnost dela doma (področje delovno mesto) je edini ukrep, ki je zaradi narave dela skoraj 

nemogoč in ga lahko uporabljajo le nekateri zaposleni v dogovoru z nadrejenim, če, denimo, 

opravljajo delo z računalnikom in ni potrebna njihova 100-odstotna prisotnost. Podjetje nudi 

opremo delovnih mest za delo na domu oz. uporabo službenih prenosnih računalnikov, 

mobilnih telefonov ali drugo opremo. Tako se podjetje prilagodi željam zaposlenih, kaže se 

večja produktivnost ter finančna razbremenitev zaposlenega. 

Informacijske platforme, delovna srečanja/zbori zaposlenih, zabava in izleti za zaposlene, 

raziskava mnenja, informacije posebnega značaja, pooblaščenec za vprašanja usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja, angažiranje v javnosti, komuniciranje z zaposlenimi, 

komuniciranje z zunanjo javnostjo, mnenjske raziskave med zaposlenimi so ukrepi, ki si jih je 

podjetje izbralo na področju Politike informiranja in komuniciranja. Namen vseh ukrepov 

razen zabave in izletov za zaposlene so informacijskega značaja in nudijo vse informacije, 

povezane z usklajevanjem družinskih in poklicnih obveznosti, zadovoljstvom zaposlenih in 
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njihovimi predlogi za izboljšave ter tekočo problematiko podjetja in načrte za prihodnost, ki 

jih zaposleni dobijo na oglasnih deskah, intranetni strani podjetja, na sestankih z glavnim 

menedžmentom ali pri pooblaščencu za vprašanja usklajevanja družinskega in poklicnega 

življenja. Z uvajanjem ukrepov je večji pretok informacij o pomembnih zadevah, tako se 

lahko predhodno pripravijo na spremembe. Zabava in izleti pa so namenjeni druženju 

zaposlenih v družbi svojcev. Namen je sproščenost zaposlenih, boljša komunikacija in 

sodelovanje med njimi. 

Veščine vodstva obsega izobraževanje za vodilne na področju usklajevanja dela in družine, 

filozofijo načela, vodstvo in socialne veščine ter ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih. Pri 

izbranih ukrepih gre za upoštevanje in podpiranje politike usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja. Vodilni s podpiranjem družini prijazne politike prispevajo k boljšim 

odnosom med zaposlenimi in h kakovostnejšemu upravljanju s človeškimi viri. 

Na področju razvoja kadrov si je podjetje izbralo dva ukrepa, in sicer načrtovanje in izvedbo 

programov nadaljnjega izobraževanja ter oglaševanje enakih možnosti. Pri zaposlovanju in 

napredovanju upoštevajo načelo enakosti in nediskriminiranosti, saj so odločilne le 

kvalifikacije zaposlenega. Družinske obveznosti ne vplivajo na kadrovsko politične odločitve. 

Podjetje omogoča svojim zaposlenim tudi izobraževanje, saj je izobraževanje pomembno za 

rast podjetja.  

Struktura plačila in nagrajevalni dosežki vključujejo posojila in finančno pomoč, štipendije za 

otroke zaposlenih, delo v času šolskih počitnic in obdaritev novorojenca. Podjetje nudi 

zaposlenim finančno pomoč, vezano na socialne ali družinske razmere, in omogoča, da lahko 

otroci v podjetju opravljajo počitniško delo in s tem finančno razbremeni družino. Namen 

ukrepov je pomoč pri premagovanju finančnih težav. S podelitvijo kadrovskih štipendij pa si 

podjetje zagotovi potencialen kader. 

Na področju storitev za družine si je podjetje izbralo le Dedka Mraza, saj je njihov namen 

razbremeniti družino in omogočiti čudovito preživljanje prazničnega časa, ko otroke, stare do 

15 let, obišče Dedek Mraz (Imas, 2011). 

4.2 Koristi certifikata za podjetje in za zaposlene 

Delodajalec se zaveda, da uvajanje družini prijazne politike dolgoročno prinaša koristi tako za 

zaposlene kot tudi za podjetje. Glavni namen uvajanja ukrepov je omogočiti zaposlenim lažje 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, pri čemer gre poudariti, da je zelo 

pomembno, da podjetja uvajajo tiste ukrepe, s katerimi bodo zadovoljila potrebe in želje 

svojih zaposlenih. Podjetje z izbiro ustreznih ukrepov bistveno prispeva k povečanju 

motivacije zaposlenih, povečanju njihove produktivnosti na delovnem mestu ter posledično 

zmanjšanju stresa, depresivnosti in izgorevanju. Družini prijazna politika nima koristi za 
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zaposlene le na delovnem mestu, ampak tudi v družini zaposlenega, saj ta politika omogoča, 

da se kljub zaposlitvi lahko posvetijo družinskim obveznostim. 

Prednosti za podjetje pa se kažejo v pripadnosti zaposlenih podjetju in delodajalcu ter njihova 

motiviranost za delo, zaposleni so bolj koncentrirani na delo, posledično je tudi delo 

kakovostno opravljeno. Z uvajanjem ukrepov se bistveno zmanjšajo stroški zaradi bolniških 

odsotnosti in fluktuacije zaposlenih, poveča pa se tudi zadovoljstvo zaposlenih. Dodatne 

prednosti za podjetje se kažejo v krepitvi ugleda podjetja v družbi (Kanjuo Mrčela in Černigoj 

Sadar 2007, 147–150). 
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5 RAZISKAVA 

Namen raziskave z anketnim vprašalnikom je bil ugotoviti ozaveščenost zaposlenih z ukrepi, 

ki jih nudi družini prijazna politika v okviru certifikata DPP. Vprašalnik je s 14 vprašanji bil 

razdeljen na tri dele: 

- Osnovni podatki zaposlenega; 

- Poznavanje certifikata DPP; 

- Izvajanje/koriščenje ugodnosti, ki jih nudi certifikat DPP. 

Raziskavo smo izvedli v času od 1. junija do 30. junija in je vključevala 40 anketirancev, 

zaposlenih v podjetju Imas, ki so bili pripravljeni z nami deliti svoja mnenja. To pomeni, da je 

bilo na anketni vprašalnik pripravljeno odgovarjati slabih 67 % zaposlenih, med temi dva 

štipendista. 

Zbrane podatke smo obdelali in jih v nadaljevanju obrazložili ter grafično prikazali. 

5.1 Analiza rezultatov raziskave 

S pomočjo grafov in sprotnih pojasnil smo prikazali in opisali pridobljene rezultate ankete. 

Osnovni podatki anketirancev 

 

Slika 3: Spol anketiranih oseb 

Zgornji graf prikazuje delež anketirancev po spolu. Iz grafa je razvidno, da so anketni 

vprašalnik v pretežni meri izpolnjevali moški, kar 80 %, ženske pa le 20 %. Vendar ne gre 

zanemariti, da so v podjetju zaradi narave dela zaposleni predvsem moški (81 %), tako da le 

slabih 23 % zaposlenih predstavljajo ženske. Na anketni vprašalnik niso bile pripravljene 

odgovarjati zgolj tri ženske. 
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Slika 4: Starost anketiranih oseb 

Največ anketiranih oseb je v starostni skupini od 31 do 50 let. Za njimi sledijo osebe v 

starostni skupini od 21 do 30 let, 10 % predstavljajo anketirane osebe nad 50 let, 8 % je 

anketirancev, ki so stari manj kot 20 let. Zgornji podatki nam prikazujejo, da je Imas podjetje, 

ki je odprto za zaposlovanje inovativnega mladega kadra, saj zaposlujejo kar nekaj mladih v 

starostni skupini od 21 do 30 let. Ravno pravi čas, ko mladi iščejo prvo zaposlitev po 

končanem študiju ter tisti malo mlajši, ki si skozi obdobje šolanja pridobivajo izkušnje za 

nadaljnjo zaposlitev. 

 

Slika 5: Stopnja izobrazbe anketirancev 

Zgornji graf prikazuje izobrazbo anketiranih oseb. Največ anketirancev ima končano srednjo 

šolo (50 %), sledijo tisti, ki so končali poklicno šolo (30 %), 10 % anketirancev ima 

višješolsko izobrazbo, 8 % je takih z visokošolsko izobrazbo ter 3 % predstavljajo anketiranci 

z osnovnošolsko izobrazbo. Predstavnika z magisterijem ali doktoratom pa podjetje ne 

zaposluje. 
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Slika 6: Delovna doba anketiranih oseb 

Največ anketirancev je mladih, ki so ravno končali šolanje in našli prvo zaposlitev, kar lahko 

razberemo z zgornjega grafa, saj najvišji delež, kar 30 %, predstavljajo anketiranci z delovno 

dobo do pet let. S 25 % sledijo anketiranci z delovno dobo od 11 vse do 20 let. 15 % 

predstavljajo anketiranci z delovno dobo od 6 do 10 let, 5 %  pa je štipendistov. 

Preglednica 3: Vrsta pogodbe o zaposlitvi anketiranih oseb 

vrsta pogodbe o zaposlitvi 

zaposlen za:  skupaj moški ženske 

določen čas 35 % 38 % 25 % 

nedoločen čas 65 % 62 % 75 % 

Zgornja preglednica in graf prikazujeta, da je vseh anketirancev, zaposlenih za nedoločen čas, 

dobra polovica (65 %), le nekaj manj pa je zaposlenih za določen čas. Od tega sta dve od 

osmih žensk zaposleni za določen čas, ostale pa za nedoločen. 38 % vseh moških 

anketirancev zaposlenih za določen čas. 

 

Slika 7: Anketiranci glede na zaposlitveni status 
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Slika 8: Zaposleni anketiranci z otroki 

Kot smo že ugotovili, je veliko anketirancev mladih, torej 'bodočih staršev', kar nakazuje 

zgornji graf, saj je 38 % anketirancev odgovorilo, da nimajo otrok, 63 % anketirancev pa že 

ima otroke. Največ je šoloobveznih otrok (53 %), sledijo starejši otroci (drugo 33 %) ter 13 % 

staršev s predšolskimi otroki. 

1. Vprašanje: Kako obremenjujoče je usklajevanje poklicne kariere in družine: 

 

 

Slika 9: Mnenje anketirancev o obremenitvi usklajevanja poklicnega in družinskega/ 
zasebnega življenja 

Zgornji graf prikazuje mnenja anketirancev o usklajevanju poklicnih in družinskih/zasebnih 

obveznosti. 38 % anketirancev meni, da je usklajevanje poklicnih in družinskih/zasebnih 

obveznosti obremenjujoče. 33 % se strinja z odgovorom nekje vmes, 18 % jih trdi, da 

usklajevanje obeh vrednot ni obremenjujoče, 13 % pa jih meni, da je usklajevanje zelo 

obremenjujoče. 
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2. Vprašanje: Kaj si razlagate pod pojmom 'Družini prijazno podjetje'? 

Na vprašanje: Kaj si razlagate pod pojmom 'Družini prijazno podjetje' so imeli anketiranci 

prosto pot in so lahko izrazili svoje mnenje. Iz analize anket smo ugotovili, da je večina 

anketirancev podobnega mnenja, saj so si njihovi odgovori med seboj zelo podobni. 50 % 

anketirancev pod pojmom 'Družini prijazno podjetje' razume, da ima delodajalec razumevanje 

za zasebno življenje zaposlenega, 43 % jih razume podobno kot prejšnji in so mnenja, da 

pojem pomeni prilagajanje željam in potrebam zaposlenega, 5 % pojem pomeni prilagodljiv 

delovni čas, kar bi ponovno lahko šteli k prilagajanju željam in potrebam zaposlenega, 3 % 

anketirancev pa isti pojem razume kot sproščenost na delu/motiviranost zaposlenih (slika). 

 

Slika 10: Mnenje anketirancev, kaj razumejo pod pojmom 'Družini prijazno podjetje' 

3. Vprašanje: Ali ste seznanjen z ukrepi, katere nudi Vaše podjetje v okviru 

certifikata 'Družini prijazno podjetje'? 

 

Slika 11: Ozaveščenost zaposlenih z ukrepi v okviru certifikata DPP 

Na zgornje vprašanje o seznanjenosti z ukrepi je večina anketirancev, kar 75 %, odgovorila z 

da, medtem ko jih 25 % meni, da z ukrepi niso seznanjeni.  
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4. Vprašanje: Z ocenami od 1 do 5 razvrstite ukrepe po pomembnosti (1 najmanj 

pomembno, 5-najbolj pomembno). Zakaj se Vam zdijo izbrani ukrepi 

pomembni? 

Preglednica 4: Ukrepi, razvrščeni po pomembnosti 

Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda 4,70 

Časovni konto 4,63 

Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti 4,45 

Otroški časovni bonus 3,75 

Koriščenje letnega dopusta 5,00 

Izredni dodatni dopust 4,25 

Teamsko delo 4,25 

Službene poti 3,30 

Informiranje o večjih prihajajočih spremembah 4,05 

Možnost dela doma 3,23 

Informacijske platforme 3,50 

Delovna srečanja/zbori zaposlenih 3,75 

Zabava/izleti za zaposlene 3,70 

Raziskave mnenja 3,23 

Informacije posebnega značaja 3,78 

Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine 3,30 

Filozofija/Načela 3,30 

Vodstvo in socialne veščine 3,80 

Ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih 3,33 

Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja 3,95 

Upoštevanje angažmaja zaposlenega zunaj organizacije 3,55 

Posojila in finančna pomoč 4,03 

Štipendije za otroke zaposlenih in delo v času šolskih počitnic 3,83 

Dedek Mraz 3,10 
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Iz tabele lahko razberemo, da je anketirancem izmed vseh ponujenih ukrepov podjetja 

najpomembnejši ukrep koriščenje letnega dopusta, saj je dosegel najvišjo mogočo oceno, to je 

pet, (1 – najmanj pomembno, 5 – najbolj pomembno). Sledijo ukrepi s področja aktivnosti 

delovni čas, saj dosegajo povprečno oceno 4,70, 4,63, 4,45, organizacije dela 4,25, politike 

informiranja in komuniciranja 4,05. Struktura plačila in nagrajevani dosežki pa dosegajo 

povprečno oceno 4,03. Najmanj pomemben ukrep pa je anketirancem Dedek Mraz, ki dosega 

povprečno oceno 3,10. Na podlagi podatkov lahko ugotovimo, da je anketirancem najbolj 

pomembno, da lahko med delovnim časom nemoteno opravijo tudi svoje obveznosti, ne da bi 

pri tem prihajalo do nepotrebnih stresnih situacij ali celo izostanka z delovnega mesta zaradi 

opravka, ki ga ima zaposleni. Iz spodnjega grafa lahko razberemo mnenja anketirancev, da so 

ukrepi koristni predvsem zato, ker omogočajo urejanje osebnih/družinskih zadev. S to 

trditvijo se strinja kar 30 % anketirancev. 25 % jih meni, da so ukrepi koristni predvsem za 

organizacijo, ker naj bi z ponujenimi ukrepi prispevala k doseganju dobrih poslovnih 

rezultatov – razvoj podjetja. Nekoliko manj anketirancev (23 %) trdi, da ukrepi podpirajo 

motivacijo zaposlenih, da ukrepi omogočajo čas za družino se strinja 18 % vprašanih, le 5 % 

je menja, da ukrepi spodbujajo 'team building'. 

 

Slika 12: Mnenja anketirancev, zakaj so izbrani ukrepi pomembni 
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5. Vprašanje: Kakšen je po Vašem mnenju učinek certifikata 'Družini prijazno 

podjetje' na podjetje? 

 

Slika 13: Učinek certifikata 'Družini prijazno podjetje' na podjetje 

Na zgornje vprašanje smo imeli možnost več odgovorov. Od anketirancev smo želeli izvedeti, 

kakšen je po njihovem mnenju učinek certifikata na podjetje. Največ anketirancev meni, da 
certifikat povečuje ugled in konkurenčnost podjetja (29 %) ter motivacijo zaposlenih (27 %). 

19 % vprašanih je mnenja, da certifikat povečuje pripadnost zaposlenih podjetju in njegovemu 
delodajalcu, nekaj manj (15,4 %) pa jih meni, da omogoča lažje načrtovanje družine, saj naj bi 
certifikat zmanjševal stresno situacijo v primeru odločitve za družino, slabih 8 % pa jih meni, 

da vpliva na povečanje produktivnosti zaposlenih.  2 % vprašanih pa svojega mnenja ni 

podalo.  
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6. Vprašanje: Katere ukrepe oz. ugodnosti, ki Vam jih ponuja program v okviru 

certifikata 'Družini prijazno podjetje', ste že koristili? 

 

Slika 14: Katere ukrepe so anketiranci že koristili 

Z vprašanjem smo hoteli izvedeti, ali se anketiranci poslužujejo ukrepov, ki jim jih nudi 

podjetje, ter katere ukrepe so že koristili v času uvajanja oz. imetja certifikata. Iz grafa lahko 

najprej razberemo, da anketiranci ne poznajo vsebine ukrepov, ki jih nudi certifikat. Ukrep 

letni dopust naj bi koristilo le 29 % vprašanih, sledijo zabave/izleti (18 %), časovni konto (12 

%), 9 % jih je bilo na delovnih srečanjih ter se poslužujejo skupinskega dela, 4 % vprašanih je 

že koristilo ukrep Dedek Mraz in načrtovanje izobraževanja, 3 % fiksni osrednji delovni čas 

in otroški bonus, 2 % posojila in finančno pomoč ter izredni letni dopust, 1 % vprašanih pa je 

koristil štipendije za otroke, raziskave mnenja, informacijske platforme, informacije o večjih 

prihajajočih spremembah, možnost dela doma ter službene poti. 
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7. Vprašanji: Ali menite, da imate kakšno prednost pred zaposlenimi v podjetjih 

brez certifikata Družini prijazno podjetje? Zakaj tako menite?  

 

Slika 15: Mnenja anketirancev, ali prinaša certifikat DPP kakšne prednosti pred 
ostalimi podjetji 

 

Slika 16: Mnenja anketirancev, kakšne prednosti imajo pred ostalimi zaposlenimi brez 

certifikata 

Na vprašanje 'Ali menite, da imate kakšno prednost pred zaposlenimi v podjetjih brez 

certifikata Družini prijazno podjetje? Zakaj tako menite?' je 52 % vprašanih odgovorilo z da, 

le 4 % anketiranih manj pa je odgovorilo z ne. 42,5 % vprašanih je mnenja, da certifikat 

prispeva k spoštovanju sprejetih načel, medtem ko enako število vprašanih meni, da papir ni 

potreben, da izvajaš družini prijazno politiko. 12,5 % jih meni, da zaposlenim v podjetju s 

certifikatom taka politika povečuje motivacijo, le slabe 3 % pa jih meni, da je certifikat le 

papir. 
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8. Vprašanje: Katere ukrepe bi Vi dodatno uvedli v program? 

 

Slika 17: Katere ukrepe bi anketiranci dodatno uvedli 

Na to vprašanje smo pridobili zelo malo odgovorov. Od 40 vprašanih je na vprašanje 

odgovorilo le 15 anketirancev. Vprašanje je zajemalo več mogočih odgovorov, vendar se je 

kar 59 % od vseh, ki so na vprašanje odgovorili, odločilo za dodaten ukrep – stimulacijo 

nagrajevanja, 12 % anketirancev bi uvedlo letne razgovore ter obdaritev novorojenca, 6 % 

vprašanih bi uvedlo daljše urnike vrtcev, varstvo in zdravje pri delu ter ocenjevanje vodij s 

strani zaposlenih, kar je razvidno iz spodnjega grafa. 
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE IZVAJANJA UKREPOV 

Na podlagi analize ankete, s katero smo želeli ugotoviti, kako so anketiranci ozaveščeni z 

ukrepi v okviru certifikata DPP ter kakšne koristi po njihovem mnenju prinaša omenjeni 

certifikat, bomo potrdili ali ovrgli zastavljeni hipotezi. 

H1: Certifikat 'Družini prijazno podjetje' pomembno vpliva na ozaveščenost zaposlenih v 

podjetju. 

S hipotezo H1 smo želeli ugotoviti, kako pomembno vlogo ima certifikat DPP pri 

ozaveščanju zaposlenih z ukrepi, ki so jim v okviru certifikata ponujeni. Hipotezo lahko 

potrdimo, saj izvedba samega certifikata DPP pomembno vpliva na ozaveščenost zaposlenih. 

Pomembno je, kako je certifikat s strani izvajalca predstavljen širši javnosti v okviru samega 

projekta. Iz raziskave smo ugotovili, da bi bilo certifikat DPP potrebno izboljšati oz. 

izpopolniti, saj zaposlenim ne prinaša dovolj informacij, zaradi česar prihaja do 

pomanjkljivega ozaveščanja zaposlenih. 

H2: Ozaveščanje zaposlenih z izbranimi ukrepi. 

S hipotezo H2 pa smo želeli ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo pomena certifikata DPP, 

koliko so z ukrepi, ki jih je podjetje v okviru certifikata DPP vpeljalo v svoj sistem, 

ozaveščeni ter v kolikšni meri jih uporabljajo za svoje osebne oz. družinske potrebe. 

Z raziskavo smo ugotovili, da je večina anketirancev z ukrepi ozaveščena (75 %), 25 % 

vprašanih pa z ukrepi ni seznanjeno. Vendar iz šestega vprašanja, ki se glasi: »Katere ukrepe 

oz. ugodnosti, ki Vam jih ponuja program v okviru certifikata 'Družini prijazno podjetje' ste 

že koristili?« razberemo, da anketiranci vedo, da podjetje ukrepe ponuja, vendar ne poznajo 

njihovega pomena. Najbolj očitno to je pri odgovoru letni dopust. Le 29 % vprašanih trdi, da 

so ukrep koristili. Namen ukrepa 'Načrtovanje letnega dopusta' je, da je pri načrtovanju le-

tega potrebno upoštevati šolske počitnice otrok ter dopust partnerja. V podjetju velja politika, 

da znotraj skupine
9
 načrtujejo ter se dogovorijo za termine letnega dopusta. Z vidika analize 

ankete lahko rečemo, da vprašani vedo, da podjetje nudi ukrepe v okviru certifikata DPP, kaj 

kateri ukrep pomeni, pa večina ne razume ali si razlaga po svoje. 

V času reševanja anket je marsikateri anketiranec, ki nima družine, trdil, da je anketa 

namenjena tistim, ki imajo družino, ker naj bi le-ta lahko podal realno mnenje. Ta trditev 

nedvomno potrjuje, da zaposleni niso popolnoma ozaveščeni z ukrepi. V kratkem pogovoru z 

                                                 

9
 Podjetje je razdeljeno na dva glavna oddelka – orodjarno ter plastiko. Delo v orodjarni je zaradi obsega in 

različnosti dela razdeljeno v skupine (konstrukcija, tehnologija, orodjarna, erozija, fino rezkanje, grobo 
rezkanje), ki imajo vsaka svojega vodjo. 
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njimi smo jim obrazložili, da certifikat ni namenjen le zaposlenim z družinami, temveč tudi 

ostalim, saj ima vsak zaposleni svoje obveznosti ter hobije,  ki jih mora prilagajati službi. 

Ozaveščenost zaposlenih z ukrepi oz. celotnim certifikatom DPP bi lahko povečali z raznimi 

predavanji in predstavitvami certifikata, ki bi se jih izvajali enkrat letno oziroma takrat, ko 

pride do novosti na omenjenem področju. Temu so namenjena tudi delovna srečanja, na 

katerih naj bi bila osrednja tema ravno usklajevanje družinskih obveznosti s poklicnimi, 

vendar se zaradi drugih tem ne osredotočimo dovolj na ukrepe, ki jih nudi podjetje, zato  

prihaja do pomanjkljivega ozaveščanja zaposlenih z ukrepi. Najboljša različica ozaveščanja 

zaposlenih pa bi bila, da bi zastopnik podjetja spodbujal koriščenja ukrepov v praksi, kar pa je 

v praksi težko izvedljivo. 
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7 SKLEP 

Kako uskladiti družinske obveznosti s poklicnimi, je vse bolj pogosto vprašanje iskalcev 

zaposlitve. Predvsem mladih, ki si morajo družino šele ustvariti. Katero podjetje bo brez 

predsodkov zaposlilo žensko za nedoločen čas, ki si namerava v nekaj letih ustvariti družino? 

Zaradi takih vprašanj se mladi vse bolj pozno odločajo za starševstvo, kar pa ne prispeva k 

večanju rodnosti v Sloveniji, kot tudi marsikje drugje po svetu ne.  

S tem namenom je nemška organizacija Berundfamile razvila družini prijazno politiko 

zaposlovanja, ki je bila na pobudo skupnosti Equal uvedena tudi v Sloveniji in jo zastopa 

Zavod Ekvilib Inštitut. Namen družini prijazne politike je spodbujanje mladih k zaposlitvi ter 

istočasno večanju rodnosti v Sloveniji. Družini prijazna politika omogoča lažje usklajevanje 

poklicnih in družinskih obveznosti, kar prinaša koristi tako zaposlenemu kot tudi podjetju. 

Zaposleni lahko brez težav med delovnim časom opravi zasebne zadeve, kar vpliva na 

zmanjšanje stresnih situacij in večjo pripadnost podjetju. Istočasno podjetju ne povzroča 

nepotrebnih stroškov in skrbi zaradi iskanja zamenjave, saj se zaposleni po opravljenih 

obveznostih lahko mirno vrne na delovno mesto in dokonča svoje delo. Ta politika bistveno 

vpliva na zmanjšanje stroškov podjetja, vendar se to pokaže šele na daljši rok. Podjetje nima 

nepotrebnih stroškov, povezanih s fluktuacijo, slabše opravljenim delom zaradi 

nemotiviranosti in pripadnosti podjetju ter predvsem nezadovoljstvu zaposlenih. Obenem si 

podjetje z uvajanjem certifikata DPP poveča ugled ter konkurenčnost. 

Največja težava te politike je, da so zaposleni premalo ozaveščeni s certifikatom ter ukrepi, ki 

jih certifikat nudi, kar negativno vpliva na popolno izvajanje družini prijazne politike. 

Ozaveščanju zaposlenih z izvajanjem ukrepov bi moralo podjetje nameniti več pozornosti in 

jih podrobneje seznaniti z ukrepi ter jih podpirati pri izvajanju oz. koriščenju ukrepov, ki bi 

prispevali k boljšemu počutju zaposlenega, ki je pomemben kapital podjetja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Prijavnica 

Priloga 3 Plan implementacije 

  



 

 

 

 



Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

 

Sem Nensi Kobal, študentka Fakultete za Management v Kopru. Za uspešen zaključek študija 

mi manjka le še zaključna naloga. Odločila sem se, da bom za zaključno nalogo pisala na 

temo Ozaveščanje zaposlenih in certifikat 'Družini prijazno podjetje'. Z raziskavo bi rada 

ugotovila, koliko poznate koristi, ki jih prinaša omenjeni certifikat, ter katere ugodnosti se v 

okviru certifikata najpogosteje koristi. Zato Vas prosim, če lahko namenite 5 minut Vašega 

dragocenega časa za izpolnitev anketnega vprašalnika. 

 

Anketni vprašalnik je anonimen. 

 

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem. 

 

 

Spol: M Ž 

 

Starost:  a) do 20 let b) 21–30 let c) 31–50 let d) nad 50 let 

 

Izobrazba: ________________________________ 

 

Delovna doba:  a) do 5 let b) 6–10 let c) 11–20 let d) nad 20 let 

 

Zaposlen za:  a) določen čas  b) nedoločen čas 

 

Ali imate otroka? a) DA  b) NE 

Če ste odgovorili z da, prosim napišite, koliko otrok imate:  

- predšolski:________ 

- šoloobvezni:______ 

- drugo:_________



Priloga 1 

 

1. Kako obremenjujoče je usklajevanje poklicne kariere in družine: 

 

a) zelo obremenjujoče b) obremenjujoče c) nekje vmes  d) ni obremenjujoče 

 

2. Kaj si razlagate pod pojmom 'Družini prijazno podjetje'? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Ali ste seznanjen z ukrepi, ki jih nudi Vaše podjetje v okviru certifikata 'Družini 

prijazno podjetje'? a) DA  b) NE 

 

2. Z ocenami od 1 do 5 razvrstite ukrepe po pomembnosti (1 najmanj pomembno, 5 –

najbolj pomembno) 

fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda 1   2   3   4   5 

časovni konto 1   2   3   4   5 

skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti 1   2   3   4   5 

otroški časovni bonus 1   2   3   4   5 

koriščenje letnega dopusta 1   2   3   4   5 

izredni dodatni dopust 1   2   3   4   5 

timsko delo 1   2   3   4   5 

službene poti 1   2   3   4   5 

informiranje o večjih prihajajočih spremembah 1   2   3   4   5 

možnost dela doma 1   2   3   4   5 

informacijske platforme 1   2   3   4   5 

delovna srečanja/zbori zaposlenih 1   2   3   4   5 
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zabava/izleti za zaposlene 1   2   3   4   5 

raziskave mnenja 1   2   3   4   5 

informacije posebnega značaja 1   2   3   4   5 

pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine 1   2   3   4   5 

filozofija/ načela 1   2   3   4   5 

vodstvo in socialne veščine 1   2   3   4   5 

ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih 1   2   3   4   5 

načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja 1   2   3   4   5 

upoštevanje angažmaja zaposlenega zunaj organizacije 1   2   3   4   5 

posojila in finančna pomoč 1   2   3   4   5 

štipendije za otroke zaposlenih in delo v času šolskih počitnic 1   2   3   4   5 

Dedek Mraz 1   2   3   4   5 

Zakaj se Vam zdijo izbrani ukrepi pomembni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Kakšen je po Vašem mnenju učinek certifikata 'Družini prijazno podjetje' za podjetje: 

a) Povečuje motivacijo zaposlenih. 

b) Povečuje pripadnost podjetju. 

c) Povečuje produktivnost zaposlenih. 

d) Zmanjšuje stres v primeru načrtovanja družine. 

e) Povečuje ugled in konkurenčnost podjetja. 

f) Drugo:___________________________________ 
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4. Katere ukrepe oz. ugodnosti, ki Vam jih ponuja program v okviru certifikata 'Družini 

prijazno podjetje', ste že koristili? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da imate kakšno prednost pred zaposlenimi v podjetjih brez certifikata 

'Družini prijazno podjetje'?  

a) DA  b) NE 

 

Zakaj tako menite? ___________________________________________________________ 

 

6. Katere ukrepe bi Vi dodatno uvedli v program? 

__________________________________________________________________________ 
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Prijavnica za vključitev v postopek za pridobitev certifikata  
'Družini prijazno podjetje' 

 

 

 

 

OSNOVNI PODATKI O PODJETJU/ORGANIZACIJI 

 

 
Naslov: IMAS, D. O. O. 
 
 

Kontakta oseba (ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta, položaj v podjetju): 
 
 

 

Glavno področje poslovnega delovanja: 
projektiranje, avtomatizacija, orodjarstvo 
 
 

Datum in kraj: Sežana, 15. 2. 2008 
 
 
Podpis odgovorne osebe podjetja: 
 
______________________________ 
 
 

 

 

 

Prijavnico je potrebno poslati  na naslov: 
 

Zavod Ekvilib  
Šišenska 89,  
SI- 1000 Ljubljana, 
 

s pripisom 'Certifikat Družini prijazno podjetje'  
 

 

 

 

 

 
 

Takoj po prejetju prijavnice se bomo povezali z vami in se dogovorili za nadaljnje korake za 

začetek postopka pridobitve certifikata. 
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IZVEDBENI NAČRT 

projektni načrt implementacije izbranih ukrepov  

 

Podjetje:  IMAS, D. O. O. 

Seznam izbranih ukrepov: 

Zaporedna 

št. ukrepa 
UKREP – NAZIV 

št. področja 

aktivnosti 

NAZIV  PODROČJA 

AKTIVNOSTI 

1.  fiksni osrednji delovni čas z izbiro 

prihoda in odhoda 

1. DELOVNI ČAS 

2.  časovni konto  1. DELOVNI ČAS 

3.  skrajšani delovni čas zaradi družinskih 

obveznosti 

1. DELOVNI ČAS 

4.  otroški časovni bonus 1. DELOVNI ČAS 

5.  koriščenje letnega dopusta 1. DELOVNI ČAS 

6.  izredni  dodatni dopust 1. DELOVNI ČAS 

7.  timsko delo 2. ORGANIZACIJA DELA 

8.  službene poti 2. ORGANIZACIJA DELA 

9.  informiranje o večjih prihajajočih 

spremembah 

2. ORGANIZACIJA DELA 

10.  možnost dela doma 3. DELOVNO MESTO 

11.  informacijske platforme 4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 

12.  delovna srečanja/zbori zaposlenih 4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 
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13.  zabava/izlet za zaposlene 4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 

14.  raziskave mnenja 

 

4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 

15.  informacije posebnega značaja 4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 

16.  pooblaščenec/-ci za vprašanja 

usklajevanja poklica in družine 

4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 

17.  angažiranje v javnosti 4. POLITIKA INFORMIRANJA IN 

KOMUNICIRANJA 

18.  filozofija/načela 5. VEŠČINE VODSTVA 

19.  vodstvo in socialne veščine 5. VEŠČINE VODSTVA 

20.  ocenjevanje vodilnih s strani podrejenih 5. VEŠČINE VODSTVA 

21.  načrtovanje in izvedba programov 

nadaljnjega izobraževanja 

6. RAZVOJ KADROV 

22.  upoštevanje angažmaja zaposlenega 

zunaj organizacije/podjetja 

6. RAZVOJ KADROV 

23.  oglaševanje enakih možnosti 6. RAZVOJ KADROV 

24.  posojila in finančna pomoč 7. STRUKTURA PLAČILA IN 

NAGRAJEVANI DOSEŽKI 

25.  štipendije za otroke zaposlenih in delo v 

času šolskih počitnic 

7. STRUKTURA PLAČILA IN 

NAGRAJEVANI DOSEŽKI 

26.  Dedek Mraz 7. STRUKTURA PLAČILA IN 

NAGRAJEVANI DOSEŽKI 
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Pripravili: 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis direktorja  

 

 

 

Kraj in datum:  Sežana, 1. 11. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Priimek in ime Podpis 

  

  

  

  

Ujčič Kaluža Mojca  
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Številka in ime ukrepa:  

1) FIKSNI OSREDNJI DELOVNI ČAS Z IZBIRO PRIHODA IN ODHODA 

Opis ukrepa:  

Znotraj vnaprej določenega časovnega okvira lahko zaposleni v dogovoru z vodjo sami 

izbirajo uro prihoda in odhoda z delovnega mesta. Osrednji delovni čas med 7.30 in 

14.30 določa ure, ko morajo biti zaposleni na delovnem mestu nujno prisotni. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju urnika zaposlenim, da kljub 

družinskim obveznostim lažje opravijo tudi svoje poklicne obveznosti. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zaposleni so bolj zbrani in lahko brez nadomeščanja opravijo 

najbolj pomembne naloge. Izkoristek njihovega delovnega časa je boljši.  
§ Za zaposlene: umirjen prihod na delo, manjša stresnost, večja prisotnost. 

Pričakovani rezultat: 

Umirjen prihod na delo, boljši izkoristek delovnega časa. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca zaposlenih, ki so koristili ukrep. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, evidenca zaposlenih) 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in jih usposobiti za odločanje: 

kdaj lahko zavrnejo možnost koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja. 

Informiranje zaposlenih: kdaj lahko ukrep 

koristijo, v katerih primerih koriščenje ukrepa ni 

mogoče. 

15. 10. 2008 vodje oddelkov 
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Številka in ime ukrepa:  

2) ČASOVNI KONTO 

Opis ukrepa:  

V dogovoru z nadrejenim vodjo lahko delavci med delovnim časom zapustijo svoje 

delovno mesto in opravijo krajše zasebne obveznosti brez jemanja posebnih oblik 

odsotnosti z dela vendar ne več kot štiri ure. Ta čas odsotnosti pa se ustrezno nadomesti 

z opravljenimi nadurami, ki se beležijo kot časovno dobroimetje ali kot dolgovane ure. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju urnika zaposlenim, da kljub 

družinskim obveznostim lažje opravijo tudi svoje poklicne obveznosti. 

Spremljanje zadovoljstva  zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Koristi: 

§ Za podjetje: zaposleni so bolj zbrani, izkoristek njihovega delovnega časa je 

boljši, koriščenje dobroimetja ur pri zmanjšanem obsegu dela.  

§ Za zaposlene: več fleksibilnosti pri usklajevanju poklica in družine, enakomerni 

mesečni prihodki, dopust po urah. 

 

Pričakovani rezultat: 

 Umirjen prihod na delo, boljši izkoristek delovnega časa, zadovoljstvo delavcev. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca delovnega časa zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in jih usposobiti za odločanje, 

kdaj lahko zavrnejo možnost koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Informiranje zaposlenih, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15. 10. 2008 vodje oddelkov 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva  zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Številka in ime ukrepa:  

3) SKRAJŠANI DELOVNI ČAS ZARADI DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI 

Opis ukrepa:  

Zaposleni z družinskimi obveznostmi imajo možnost, da za določeno obdobje v 

dogovoru z vodjo koristijo skrajšan delovni čas. Podjetje poleg izpolnjevanja zakonskih 

možnosti, po katerih se lahko eden od staršev odloči za skrajšan delovni čas, omogoča 

zaposlenim, da se odločijo za skrajšan delovni čas glede na svoje družinske potrebe, ne 

glede na starost otroka ali posebne potrebe drugih družinskih članov.  

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju urnika zaposlenim, da kljub 

družinskim obveznostim lažje opravijo tudi svoje poklicne obveznosti. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zaposleni so bolj zbrani in lahko brez nadomeščanja opravijo 

najbolj pomembne naloge. Izkoristek njihovega delovnega časa je boljši.  
§ Za zaposlene: umirjen prihod na delo, manjša stresnost, večja prisotnost. 

Pričakovani rezultat: 

Zadovoljstvo zaposlenih in možnost izkoriščanja dobroimetja ur. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca delovnega časa zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 
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Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in jih usposobiti za odločanje, 

kdaj lahko zavrnejo možnost koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Informiranje zaposlenih, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15. 10. 2008 vodje oddelkov 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Številka in ime ukrepa:  

4) OTROŠKI ČASOVNI BONUS 

Opis ukrepa: 

Starši dobijo prost delovni dan za prvi šolski dan otroka v prvem triletju osnovne šole. 

V tednu, ko se otroka uvaja v vrtec, se zaposlenemu omogoči fleksibilni delavnik z 

zmanjšano časovno prisotnostjo. 
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Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k varnemu prihodu otrok v šolo (v prvih 

dneh, ko se otroci še navajajo na pot na šolo, je spremstvo staršev toliko bolj 

pomembno) in staršem ponuditi priložnost, da kljub družinski obveznosti vsaj deloma 

opravijo tudi svoje poklicne obveznosti. 

Koristi: 

§ Za podjetje: starši času prvih šolskih dni niso odsotni cel delovni dan. Ker 

vidijo, da lahko pridejo po otroka pravočasno, so pri delu bolj zbrani in njihov 

učinek je večji. Brez nadomeščanja lahko opravijo najpomembnejše naloge. 

Izkoristek njihovega delovnega časa je boljši.  
§ Za zaposlene: umirjen prihod na delo, manjša stresnost, lahko poskrbijo za 

otroka, ko se navaja na šolo. 
Pričakovani rezultat: 

Ukrep bodo koristili starši, ki imajo otroke v prvem triletju OŠ. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Kadrovska evidenca zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, kadrovska evidenca 

zaposlenih). 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

5) KORIŠČENJE LETNEGA DOPUSTA 

Opis ukrepa:  

Pri načrtovanju koriščenja dopusta v času šolskih počitnic imajo prednost starši 

šoloobveznih otrok. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju urnika zaposlenim, da v času 

šolskih počitnic preživijo čas z otroki. 

 

Koristi: 

§ Za podjetje: dopust planiran vnaprej. 

§ Za zaposlene: manjša stresnost, zagotovljeno varstvo, preživljanje dopusta z 
otroki. 

Pričakovani rezultat: 

Ker je dopust planiran vnaprej, podjetje lažje razporedi delo. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Kadrovska evidenca zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 
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Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, kadrovska evidenca 

zaposlenih). 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in jih usposobiti za odločanje, 

kdaj lahko zavrnejo možnost koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Informiranje zaposlenih, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15. 10. 2008 vodje oddelkov 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

6) IZREDNI DODATNI DOPUST 
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Opis ukrepa:  

Poleg pravic, ki jih določajo kolektivne ter podjetniške pogodbe, se zaposlenim v 

dogovoru z vodjo prizna tudi plačani izredni plačan dopust zaradi izrednih družinskih 

razlogov največ do pet dni letno (selitev, smrt, rojstvo, ipd.).  

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju želja zaposlenim in jim 

omogočiti dodatni dopust zaradi nepredvidenih dogodkov v zasebnem življenju. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zadovoljstvo zaposlenih. 

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, večja produktivnost, večja angažiranost. 
 

Pričakovani rezultat: 

Zadovoljstvo zaposlenih. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Kadrovska evidenca zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, kadrovska evidenca 

zaposlenih). 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in jih usposobiti za odločanje, 

kdaj lahko zavrnejo možnost koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Informiranje zaposlenih, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15. 10. 2008 vodje oddelkov 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

7) TIMSKO DELO 

Opis ukrepa:  

Znotraj delovnih skupin obstajajo osnovna pravila in kriteriji, ki so znani vsem članom 

tima in jih vsi spoštujejo, delavci v dogovoru z nadrejenim vodjo odločajo o 

porazdelitvi del med člani delovne skupine tudi glede na zahteve dela in družinske 

razmere posameznih članov. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju sposobnosti zaposlenih in k 

vzpostavitvi hierarhije med zaposlenimi. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zaposleni so bolj zbrani, izkoristek njihovega delovnega časa je 

boljši, večja produktivnost in manjša obremenitev vodji, večji red. 

§ Za zaposlene: manjša stresnost, večja razbremenitev in produktivnost. 
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Pričakovani rezultat: 

Višja raven usposobljenosti zaposlenih, vsak zaposleni pozna svoje pravice in 

odgovornosti. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Letni razgovori in ocena zaposlenih s strani nadrejenega vodje. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, evidenca 

usposobljenosti zaposlenih). 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Številka in ime ukrepa:  

8) SLUŽBENE POTI 

Opis ukrepa:  

Pri razporejanju službenih poti in aktivnostih izven delovnega mesta se upošteva 

družinske razmere zaposlenih. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju želja zaposlenih. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zadovoljstvo zaposlenih, večja učinkovitost zaposlenih na službeni 
poti. 

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, večja produktivnost, lažje usklajevanje dela 
in družine. 

 

Pričakovani rezultat: 

Zaradi uskladitve je pričakovan boljši učinek službene poti. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca potnih nalogov zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje, kdaj lahko zavrnejo možnost 

koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Informiranje zaposlenih, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15.10. 2008 vodje oddelkov 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Številka in ime ukrepa:  

9) INFORMIRANJE O VEČJIH PRIHAJAJOČIH SPREMEMBAH 

Opis ukrepa:  

Večje spremembe v podjetju lahko pomembno vplivajo na bistvena področja življenja 

zaposlenih, posebej še zaposlenih z otroki zaradi dolgoročnejših odnosov z lokalnim 

okoljem (varstvo, šola, ipd.). Zato podjetje poskrbi za pravočasno informiranje 

zaposlenih o prihajajočih spremembah v podjetju.  

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju želja zaposlenih v okviru 

zmožnosti podjetja  

Koristi: 

§ Za podjetje: zadovoljstvo zaposlenih. 

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, pravočasna prilagoditev na spremembe. 
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Številka in ime ukrepa:  

10) MOŽNOST DELA DOMA  

Pričakovani rezultat: 

Zaposleni lahko pravočasno uskladijo zasebno življenje z službo zato prihaja do manj 

stresnih situacij.  

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Zapisnik sestanka. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Spremljanje zadovoljstva  zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Opis ukrepa:  

Zaposleni v določenih poslovnih procesih v dogovoru z nadrejenim lahko opravljajo 

delo izmenično v pisarni in od doma. Opremo delovnih mest za delo na domu 

(izmenično tele-delo, tele-delo doma ali možnost dela doma) podjetje sofinancira 

oziroma prevzame stroške tehnične opreme, nudi uporabo službenih prenosnih 

računalnikov, mobilnih telefonov ali druge opreme. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju želja zaposlenim. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni so bolj zbrani in lahko brez 

nadomeščanja opravijo najpomembnejše naloge. 

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, večja produktivnost , finančna 
razbremenitev zaposlenega. 

 

Pričakovani rezultat: 

Opravljeno delo, tudi če je zaposleni doma. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca tehnične opreme, dane v domačo uporabo. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, evidenca tehnične 

opreme). 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje, kdaj lahko zavrnejo možnost 

koriščenja ukrepa. 
15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Informiranje zaposlenih, kdaj lahko ukrep 

koristijo in v katerih primerih koriščenje ukrepa 

ni mogoče. 

15. 10. 2008 vodje oddelkov 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Številka in ime ukrepa:  

11) INFORMACIJSKE PLATFORME 

Opis ukrepa:  

Komuniciranje in informiranje v podjetju poteka preko intraneta in oglasnih desk. 

Neformalni pogovori med delavci potekajo tudi v prostoru, namenjenemu počitku in 

malici. Podjetje na oglasni deski in intranetu predstavi ukrepe, ki podpirajo usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja ter pogoje za njihovo uveljavljanje v praksi.  

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k večjemu informiranju zaposlenih tudi na 

področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 

Koristi: 

§ Za podjetje: vsi zaposleni dobijo kakovostne informacije, zadovoljstvo 

zaposlenih.  

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, večja produktivnost. 
 

Pričakovani rezultat: 

Zadovoljstvo zaposlenih in večja angažiranost pri delu v podjetju. 
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Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

12) DELOVNA SREČANJA/ZBORI ZAPOSLENIH 
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Opis ukrepa:  

Delovna srečanja skliče direktor dvakrat letno. Na njih so delavcem predstavljeni 

pomembni dogodki v zvezi s podjetjem, tekočo problematiko in načrti za prihodnost. 

Ker so namenjeni tudi pogovoru in izmenjavi informacij o pomembnih novostih, jih 

lahko skličejo tudi vodje posameznih področij. Zaposleni lahko postavljajo vprašanja, 

opozorijo na težave in predlagajo predloge rešitev tudi v zvezi z usklajevanjem 

poklicnega in družinskega življenja. Ta tema je stalna točka dnevnega reda na teh 

srečanjih. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k večjemu in pravočasnemu informiranju 

zaposlenih na področju poslovnega kot tudi na področju usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja. 

Koristi: 

§ Za podjetje: obveščanje zaposlenih o spremembah.  

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, večja produktivnost, pravočasna 
prilagoditev na spremembe. 

 

Pričakovani rezultat: 

Zadovoljstvo zaposlenih in večja angažiranost pri delu v podjetju. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Zapisnik sestanka. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih: 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

13) ZABAVA/IZLET ZA ZAPOSLENE 

Opis ukrepa:  

Dvakrat letno podjetje organizira piknik za zaposlene, in sicer tako, da se jim lahko 

pridružijo tudi družinski člani. Enkrat letno podjetje organizira krajši, eno- ali 

dvodnevni izlet, namenjen zaposlenim. 

Namen ukrepa: 

Neformalno druženje. 

Koristi: 

§ Za podjetje: večja sproščenost.  
§ Za zaposlene: boljša komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi. 

 

Pričakovani rezultat: 

Zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 
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Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

14) RAZISKAVE MNENJA 

Opis ukrepa:  

Vodstvo podjetja preko vprašalnikov zbira informacije o zadovoljstvu zaposlenih, 

njihove predloge izboljšav in želje glede odnosa vodstva do zaposlenih ter tudi glede 

usklajevanja službenih in družinskih obveznosti. 

Namen ukrepa:  

Izboljšanje odnosov v podjetju, dostop do informacij.  

Koristi: 

§ Za podjetje: pretok informacij je hitrejši in boljši . 
§ Za zaposlene: večja sproščenost pri podajanju mnenja. 
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Pričakovani rezultat: 

Bolje spoznati mnenja zaposlenih in njihove potrebe, več izboljšav. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Uvesti Anketo za merjenje zadovoljstva in potreb 

zaposlenih s primernimi vprašanji s tega 

področja. 

15. 12. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Številka in ime ukrepa:  

15) INFORMACIJE POSEBNEGA ZNAČAJA 

Opis ukrepa:  

Informacije, ki se navezujejo na zasebno življenje zaposlenih (otroški dodatki, 

dohodnina, vloge za vrtec, ipd.), dobijo zaposleni v splošni službi. 

Namen ukrepa:  

Z uvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k prilagajanju želja zaposlenih in informirati 

zaposlene o ugodnostih in dolžnostih. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zadovoljstvo zaposlenih. 

§ Za zaposlene: osebno zadovoljstvo, večja produktivnost. 
 

Pričakovani rezultat: 

Pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni, ker dobijo informacije na enem mestu. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

16) PREDSTAVNIK ZA USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 

ŽIVLJENJA 

Opis ukrepa:  

Podjetje je določilo kontaktno osebo, ki je odgovorna za vsa vprašanja s področja 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter hkrati predstavlja zastopnika 

interesov zaposlenih z družinskimi obveznostmi v odnosu do podjetja. 

Namen ukrepa:  

Zaposleni vedo, kje dobijo ustrezne informacije s področja usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja. 

Koristi: 

§ Za podjetje: informacije se zbirajo pri eni osebi, hitrejše zaznavanje problemov 
in njihovo reševanje, učinkovitejša pomoč. 

§ Za zaposlene: večja produktivnost, bolj zadovoljni zaposleni. 

Pričakovani rezultat: 

Pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni, manj odsotnosti z dela. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca vprašanj, ki zanimajo zaposlene. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 
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Vzpostavitev evidence vprašanj. 15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Imenovati odgovorno osebo, ki bo urejala 

prispevke s tega področja. 
15. 10. 2008 direktor  

Informirati vodje in zaposlene o imenovanju.  15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

17) ANGAŽIRANJE V JAVNOSTI 

Opis ukrepa:  

Zunanji uporabniki lahko dobijo informacije o podjetju na spletni strani podjetja. V 

sodelovanju s šolami organizirajo obisk in predstavitve podjetja. 

Namen ukrepa:  

 Predstavitev podjetja 'bodočim' sodelavcem. 
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Koristi: 

§ Za podjetje: prepoznavnost v družbi. 
§ Za zaposlene: večja samozavest.  

 

Pričakovani rezultat: 

Novi sodelavci. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca objav v medijih. 

§ Evidenca sodelovanja s šolami (obiski, delovna praksa). 
 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Uvesti evidence. 

 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

 

Objava člankov/tem v lokalnih, regionalnih 

medijih ter na internetni strani. 

 

2008–2011 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje in vrednotenje evidenc 2008–2011 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

18) FILOZOFIJA/NAČELA 
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Opis ukrepa:  

Naklonjenost družini in enakopravna obravnava žensk in moških predstavljata osnovna 

elementa načel vodenja, ki ju podjetje upošteva v okviru celotne filozofije poslovanja 

ter sta zapisana v vrednotah oziroma strategiji ravnanja z ljudmi pri delu. 

Vodenje se razume kot storitev za sodelavce in sodelavke. Način vodenja upošteva 

interese sodelavcev, pri čemer ne spregleda problematike usklajevanja poklicnih in 

družinskih obveznosti.  

Namen ukrepa: 

V vrednote podjetja vključiti vrednoto Družini prijazno podjetje. 

 

Koristi: 

§ Za podjetje: identifikacija zaposlenih s skupnimi vrednotami olajša uvajanje 
sprememb, povezanih z vrednotami, in s tem tudi pridobivanje certifikata DPP. 

§ Za zaposlene: zadovoljstvo zaposlenih. 

Pričakovani rezultat: 

Identifikacija zaposlenih s skupnimi vrednotami olajša uvajanje sprememb, povezanih z 

vrednotami, in s tem tudi pridobivanje certifikata DPP. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Potrebno je izvesti revizijo pravilnikov podjetja. do 2009 

vodja kadrovske 

službe/vodja službe 

kakovosti 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

19) VODSTVO IN SOCIALNE VEŠČINE 

Opis ukrepa:  

Pri izbiri kadrov za vodilne položaje in napredovanju podjetje upošteva osebne 

značilnosti, kot so, npr., sposobnost komuniciranja in sprejemanja kritike, pripravljenost 

reševanja konfliktov ali zavedanje odgovornosti.  

Namen ukrepa: 

Pri napredovanju so upoštevane tudi osebne karakteristike in ne samo formalna 

izobrazba. 

Koristi: 

§ Za podjetje: uresničevanje zastavljenih ciljev v podjetju.  

§ Za zaposlene: večja ambicioznost. 
 

Pričakovani rezultat: 

Zapolnitev delovnih mest s primernimi osebami. 
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Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca napredovanja zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov).  
do 12/2009 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. do 12/2009 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Napisati jasne kriterije o napredovanju. 

 

do 12/2009 

vodja kadrovske 

službe/vodje 

oddelkov 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

20) OCENJEVANJE VODILNIH S STRANI PODREJENIH 
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Opis ukrepa:  

Pri oceni uspešnosti vodij so upoštevane tudi njihove ocene s strani zaposlenih, tudi to, 

v kolikšni meri vodje (v okviru možnosti) pomagajo pri usklajevanju poklicnega in 

družinskega življenja. 

Namen ukrepa:    

Zaposleni dobijo možnost podati svojo oceno. 

Koristi: 

§ Za podjetje: bolj kakovostno upravljane s človeškimi viri in boljši produkcijski 
proces.  

§ Za zaposlene: boljši odnosi med zaposlenimi. 
 

Pričakovani rezultat: 

 Izboljšanje odnosov med vodstvom in zaposlenimi. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Vprašalnik o ocenjevanju nadrejenih. 

§  Analiza vprašalnika in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov).  
do 12/2009 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. do 12/2009 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Izvajanje ocenjevanja in analiza le-tega. do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 



Priloga 3 

 

Izvajanje ocenjevanja in analiza le-tega. do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Izvajanje ocenjevanja in analiza le-tega. do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

21) NAČRTOVANJE IN IZVEDBA PROGRAMOV NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA 

Opis ukrepa:  

Programi nadaljnjega izobraževanja so usklajeni s potrebami zaposlenih. Delavec ima 

pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v 

skladu s potrebami delovnega procesa. Zaposleni s skrajšanim delovnim časom so 

deležni enake ponudbe nadaljnjega izobraževanja kot zaposleni s polnim delovnim 

časom. Zaposleni, ki so zaradi družinskih razlogov odsotni z delovnega mesta, lahko 

kljub temu sodelujejo v ukrepih nadaljnjega izobraževanja. Pri pripravi individualnih 

načrtov kariernega razvoja zaposlenih podjetje upošteva potek posamičnih življenjskih 

faz in vključuje tudi vidike usklajevanja poklica in zasebnega življenja. 

Namen ukrepa:  

 Usklajevanje s potrebami zaposlenih, rast podjetja. 

Koristi: 

§ Za podjetje: usposabljanje lastnih kadrov je prilagojeno potrebam podjetja.  

§ Za zaposlene: večja ambicioznost, osebni napredek in zadovoljstvo.  

 

Pričakovani rezultat: 

Pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni, večja usposobljenost zaposlenih.  

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca usposobljenosti. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 
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Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, evidenca 

usposabljanja). 

31. 8. 2008 
vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

22) UPOŠTEVANJE ANGAŽMAJA ZAPOSLENEGA ZUNAJ PODJETJA 

Opis ukrepa:  

Znotraj družine ali prostovoljnih dejavnosti se posameznik uči ali poglablja pomembne 

socialne veščine. Podjetje spodbuja angažiranje zaposlenih v prostovoljnih dejavnostih 

(gasilci, reševalna služba, ipd.) tako, da jim omogoči izredni plačani dopust za čas 

odsotnosti. 
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Namen ukrepa:   

Upoštevanje želja zaposlenih, dodatno usposobljen kader. 

Koristi: 

§ Za podjetje: prilagajanje potrebam in željam zaposlenih, obdržati dober kader. 
§ Za zaposlene: večja ambicioznost, osebni napredek in zadovoljstvo.  

 

Pričakovani rezultat: 

Večja usposobljenost zaposlenih, pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca usposobljenosti. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

V zaposlitvenih oglasih in na spletni strani 

podjetja objaviti tudi ta stavek. 
2008–2011 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

23) OGLAŠEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI 

Opis ukrepa:  

Pri zaposlovanju ali napredovanju zaposlenega so odločilne le njegove kvalifikacije. 

Družinske obveznosti ne vplivajo na kadrovsko politične odločitve. 

Pri oglasih za zaposlitev podjetje uporablja dikcijo: »Zaposlujemo po načelu ne-

diskriminiranosti in enakih možnosti.« 

Namen ukrepa:   

Razširiti dobro prakso tudi v širšo javnost, pridobiti usposobljen kader.  

Koristi: 

§ Za podjetje: krepitev ugleda podjetja kot družbeno odgovornega, obdržati dober 
kader, privabiti nove kadre. 

§ Za zaposlene: novi izzivi. 

 

Pričakovani rezultat: 

Novi kadri in rast podjetja na osnovi znanja. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Kadrovska evidenca zaposlenih. 

§ Evidenca usposobljenosti. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 



Priloga 3 

 

V zaposlitvenih oglasih in na spletni strani 

podjetja objaviti tudi ta stavek. 
2008–2011 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 
15. 10. 

2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Številka in ime ukrepa: 

24) POSOJILA IN FINANČNA POMOČ 

Opis ukrepa:  

Podjetje svojim zaposlenim nudi posojila oziroma prehodno finančno pomoč, vezano na 

socialne ali družinske razmere. Višino pomoči določi direktor po predhodnem pogovoru 

z zaposlenim. 

Namen ukrepa:  

Pomoč zaposlenim pri premagovanju trenutnih težav.  

Koristi: 

§ Za podjetje: prilagajanje potrebam in željam zaposlenih – obdržati dober kader . 

§ Za zaposlene: finančna korist, zadovoljstvo.  
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Pričakovani rezultat: 

Pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Kadrovska evidenca zaposlenih. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

25) ŠTIPENDIJE ZA OTROKE ZAPOSLENIH  IN DELO V ČASU ŠOLSKIH 

POČITNIC 
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Opis ukrepa:  

Podjetje nudi štipendiranje otrok zaposlenih, če se ti odločijo nadaljevati študij na 

strojni smeri. V času šolskih počitnic pa lahko otroci zaposlenih opravljajo počitniško 

delo v podjetju. 

Namen ukrepa:  

Pomoč zaposlenim pri premagovanju trenutnih težav, finančna razbremenitev družine.  

Koristi: 

§ Za podjetje: pridobitev potencialnega kadra, prilagajanje potrebam in željam 
zaposlenih. 

§ Za zaposlene: finančna korist, zadovoljstvo, zagotovljena prihodnost otrok. 

 

Pričakovani rezultat: 

Pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Evidenca štipendistov. 

§ Evidenca študentov in dijakov na počitniškem delu. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 

 

Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik o 

štipendiranju). 
31. 8. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 15. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te. 
do 12/2008  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 
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Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2009  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2010  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih po sprejetju 

ukrepa z letno anketo in analiza le-te.  
do 12/2011  

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

 

Številka in ime ukrepa:  

26) DEDEK MRAZ 

Opis ukrepa:  

Otroke zaposlenih do starosti 15 let (šoloobvezne) obdari Dedek Mraz. Podjetje pripravi 

obdaritev do zakonsko določene višine vrednosti darila. 

Namen ukrepa:   

Finančna razbremenitev zaposlenih, zaposleni in njihovi otroci kakovostno preživljajo 

praznične trenutke. 

Koristi: 

§ Za podjetje: zadovoljstvo zaposlenih , angažiranje v očeh javnosti. 
§ Za zaposlene: finančna korist, zadovoljstvo.  

 

Pričakovani rezultat: 

Pripadnost podjetju in zadovoljni zaposleni. 

Način ugotavljanja realizacije ukrepa: 

§ Seznam otrok. 

§ Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. 

§ Analiza ankete in korektivni ukrepi. 
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Potrebne aktivnosti: 
Rok za 

realizacijo: 

Odgovorna/e 

oseba/e: 

Ukrep zapisati v ustrezen dokument (pravilnik 

družbe, seznam ukrepov, seznam otrok). 
31. 10. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Določiti koordinatorja, ki skrbi za izvajanje. 31. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Pripraviti protokol izvajanja (katere otroke, 

višina daril). 
31. 10. 2008 

vodja kadrovske 

službe 

Informirati vodje in zaposlene o ukrepu. 31. 10. 2008 

predstavnik za 

usklajevanje poklic. 

in dr. življenja 

Pripraviti seznam (katere otroke, višina daril). 31. 10. 2009 
vodja kadrovske 

službe 

Pripraviti seznam (katere otroke, višina daril). 31. 10. 2010 
vodja kadrovske 

službe 

Pripraviti seznam (katere otroke, višina daril). 31. 10. 2011 
vodja kadrovske 

službe 

 


