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POVZETEK 

V magistrski nalogi smo obravnavali tematiko certifikata Družini prijazno podjetje v podjetju 

Hoteli Bernardin, d. d. Pri tem smo ugotavljali, kateri ukrepi za usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja so v podjetju prisotni, ter podali analizo zadovoljstva zaposlenih z njimi. 

Z raziskavo smo ugotovili, da so zaposleni z ukrepi večinoma zadovoljni in jih ocenjujejo z 

ocenami odlično, prav dobro in dobro, vendar pa po večini menijo, da so ukrepi namenjeni 

zgolj zaposlenim z majhnimi otroki. Ugotovili smo tudi, da je bilo od skupaj devetih pet 

ukrepov koriščenih pri več kot petdesetih odstotkih upravičenih do njih, kot razloge za 

nekoriščenje pa so zaposleni po večini navedli, da ne spadajo v skupino, ki je upravičena do 

dotičnega ukrepa (npr. nimajo toliko starih otrok). Iz tega smo zaključili, da so zaposleni, ki 

so ukrep potrebovali, tega po večini tudi koristili. Poleg tega smo izpeljali še veliko drugih 

ugotovitev, ki so predstavljene na koncu magistrske naloge. Predstavljeni so tudi predlogi za 

nove ukrepe. 

Ključne besede: družini prijazno podjetje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 

Certifikat DPP, delo, družina. 

 

SUMMARY 

The master's thesis deals with the topic of the certificate of family-friendly companies in the 

Hotels Bernardin d.d. It notes which measures to reconcile work and private life are present in 

the company and provides an analysis of employee satisfaction with them. Research showed 

that employees are generally satisfied with the measures and evaluate them with excellent, 

very well and good, but the opinion is also present that the measures are intended only for 

employees with young children. We also found out that five of nine measures were used in 

more than fifty percent of the cases. As reasons for the non-use of the measures the 

employees have stated that they do not belong to the eligible group (i.e. do not have children 

at that age). Thus, we concluded that employees, who needed a measure and are eligible to its 

use, indeed used it. In addition, we carried out many other findings, which are presented at the 

end of the thesis. The thesis also presents proposals for some new measures. 

 

Keywords: family-friendly company, the reconciliation of work and private life, Certificate of 

FFC, work, family 

UDK: 331.102.25:316.36(043.2) 
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1 UVOD 

V današnjem hitrem ritmu življenja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja postaja 

zelo težavno. Ob skrbi za službene in starševske obveznosti ter pomoči ostarelim staršem nam 

pravzaprav zmanjka časa za razmislek o sebi in o vseh stvareh, ki nas obkrožajo. 

Tradicionalno gledano povečana pozornost enemu področju pomeni zmanjševanje pozornosti 

preostalim področjem, skrb za usklajevanje vseh vlog pa nas vodi k povečanemu stresu in 

čustveni izčrpanosti. Na to, ali posameznik uspešno usklajuje vse obveznosti, vplivajo številni 

dejavniki, bodisi na ravni družine, podpore na državni ravni ali podpore, ki je je posameznik 

deležen v službi. 

Spremembe na trgu dela in zaposlovanja se v današnjem obdobju globalizacije, splošne 

finančne krize in vse večje konkurenčnosti med podjetji odvijajo v smeri povečane intenzitete 

dela in delovnih pogojev. V praksi se to kaže kot nestalnost in negotovost delovnih mest ter 

vedno večje število zaposlitev za določen čas (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007, 72; 

Sedmak in Medarič 2007, 28). 

V Sloveniji ima skoraj polovica zaposlenih večkrat mesečno težave z usklajevanjem poklicnih 

in družinskih obveznosti (EuroFound 2009, 2). Ena največjih težav je podaljšan delavnik in 

neprilagojen urnik vrtcev z delavniki staršev (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004, 2007). 

Novembra leta 2004 je bila med slovenskimi gospodinjstvi z vsaj enim otrokom, starim do 7 

let, izvedena raziskava Starši med delom in družino. Raziskava je potekala telefonsko, s 

klicem na 7500 proporcionalno izbranih telefonskih številk v vseh omrežnih skupinah na 

območju Slovenije, z namenom boljšega razumevanja odnosa med starševstvom in plačanim 

delom. Podatki iz raziskave kažejo, da so dolgi delavniki praksa mnogih staršev. Zaskrbljujoč 

je namreč podatek, da ima 50 % vseh žensk težave s prekrivanjem delovnih in družinskih 

obveznosti ter občuti pritisk v službi ali doma (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004, 42; 

Second European Quality of Life Survey, 2010, 48–49). Svetla izjema na tem področju so le 

skandinavske države, saj zaposleni na Švedskem, Nizozemskem, Norveškem in Danskem 

občutijo zgolj 5 % ali manj pritiskov in obremenjenosti na delovnem mestu ali doma (Second 

European Quality of Life Survey, 2010, 48–49). Iz raziskav (npr. Duxbury in Johnson 1999, 

66) je razvidno, da so zaposleni v družini prijaznih podjetjih manj anksiozni in depresivni. 

Posledično sta njihova motivacija in koncentracija pri delu večji, kar se kaže na zmanjšanju 

absentizma in nenazadnje na nižjih stroških za iskanje novih delavcev ter njihovem 

izobraževanju (Levin Epstein 2006, 12). 

Če v podjetju ni instrumentov za lajšanje usklajevanja družinskih in službenih obveznosti, 

posameznik zelo težko doseže ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Tako je 

lahko skrb za otroke kot tudi za ostale družinske člane, ki to potrebujejo (ostareli starši, bolni 

ali invalidni partnerji ipd.), ob veliki količini službenih obveznosti zelo težavna (Bourneet al. 
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2009, 78). Eden izmed takšnih pristopov je tudi projekt Družini prijazno podjetje, katerega 

ukrepi so opisani in raziskovani v magistrski nalogi. 

V predmetni nalogi smo se osredotočili na zadovoljstvo z ukrepi, ki jih izvaja podjetje Hoteli 

Bernardin, d. d. (v nadaljevanju: Hoteli Bernardin) v okviru projekta Družini prijazno 

podjetje. 

1.1. Opredelitev področja in opis problema 

Eden najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi je vsekakor 

usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Težava pri tem se kaže predvsem pri porabi in 

delitvi časa ter pravični porazdelitvi zasebnega in poklicnega življenja med ženskami in 

moškimi. Dokazano je, da v Sloveniji ženske še vedno, kljub večji aktivnosti moških pri 

gospodinjskih opravilih, tem namenijo veliko več časa kot moški. Poleg gospodinjskim 

opravilom ženske več časa posvečajo tudi skrbi za otroka, kar dokazujejo podatki o koriščenju 

dopusta za nego in varstvo otrok ter delu s krajšim delovnim časom. Razveseljiv pa je 

podatek, da večina očetov koristi pravico do očetovskega dopusta (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti 2016, 3). Da bi zagotovili enake možnosti med 

spoloma, je zelo pomembno, da so ustvarjeni pogoji za lažje usklajevanje plačanih in 

neplačanih obveznosti. V okviru tega so pomembni zakonski predpisi, kjer so določene enake 

pravice za oba starša. Na ravni delodajalcev morajo biti vzpostavljeni mehanizmi, ki bi 

omogočali prilagodljivost v smislu delovnega urnika javnih ustanov, ki nudijo storitve na 

področju družinskega dela. Da pa bi bilo usklajevanje čim lažje, bi se morali tudi delodajalci 

prilagoditi potrebam svojih zaposlenih (MDDSZ 2016). V Sloveniji smo zadnja leta priča 

določenim napredkom na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, saj je bilo 

sprejetih kar nekaj ukrepov, predvsem pa se spremembe kažejo v promociji večje 

prilagodljivosti delovnih pogojev. Prišli smo tudi do rešitev, ki jih lahko delodajalec ponudi v 

podporo družinam z otroki in družinam, ki skrbijo za starejše družinske člane ali invalidne 

osebe (Mrak 2006, 6). 

Eden od glavnih problemov sodobnih organizacij je, kako oblikovati delovno okolje, da bi v 

čim večji meri upoštevali potrebe zaposlenih in njihovih družin. S prijaznimi ukrepi družini 

prijazne politike, kot so možnost staršev, da si delita dopust za nego in varstvo otroka, pravica 

do dela s krajšim delovnim časom, gibljiv delovni čas, delo na domu, pravica do koriščenja 

dopusta v času šolskih počitnic in drugo, je to mogoče. S takimi ukrepi je možno razbremeniti 

starše in izboljšati usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih (Mrak 2006). 

V nalogi smo ugotavljali, kateri ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja so v 

podjetju prisotni in kakšne učinke prinašajo tako podjetju kot zaposlenim, ter natančno 

analizirali zadovoljstvo zaposlenih z omenjenimi ukrepi. Naloga torej temelji na praktičnem 

primeru podjetja Hoteli Bernardin, d. d., ki je konec leta 2012 pridobilo osnovni certifikat 
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Družini prijazno podjetje (v nadaljevanju: Certifikat DPP). Certifikat temelji na družbeno 

odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi, pri čemer je poudarek na 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Z uvedbo osnovnega certifikata se je podjetje 

zavezalo k izvrševanju enajstih ukrepov, s katerimi svojim zaposlenim omogoča prijaznejše 

usklajevanje družinskih in službenih obveznosti. Glede na dejstvo, da je po preteku treh let od 

pridobitve certifikata obvezna analiza – anketiranje zaposlenih o zadovoljstvu z vpeljanimi 

ukrepi – velik del naloge temelji prav na njej. Pri tem se dodaten prispevek magistrske naloge 

v okviru ukrepov nanaša predvsem najpodrobnejšo proučitev zadovoljstva z usklajevanjem 

poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter na podajo dodatnih ukrepov na osnovi 

rezultatov raziskave. Če podjetje po preteku treh let uspešno opravi vse analize in zunanji 

revizor oceni, da so bili vsi zastavljeni ukrepi izpeljani in cilji doseženi, podjetje pridobi 

nadgradnjo prej omenjenega certifikata – »polni Certifikat DPP«. Za dosego slednjega mora 

podjetje podati tri nove praktične ukrepe, ki bodo še bolj pripomogli k usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja. V magistrski nalogi smo podali svoje predloge novih 

ukrepov, ki smo jih oblikovali na osnovi rezultatov naše in ostalih raziskav s tega področja. 

Tako bo podjetje ob oblikovanju novih ukrepov že imelo izražena izhodišča, boljši pregled 

nad dejanskim stanjem in tudi konkretno možnost, da izbere enega ali več predlogov ukrepov. 

Certifikat, katerega nosilec je Ekvilib inštitut, je »svetovalno-revizorski postopek, ki temelji 

na družbeno odgovornem principu upravljanja sodelovanja z zaposlenimi« (Ekvilib inštitut 

2015). Poudarek sodelovanja je na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat 

ima mnoge pozitivne učinke, ki niso omejeni le na usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, predstavlja tudi konkurenčno prednost in ima pozitivne ekonomske učinke za 

podjetje in dolgoročno za družbo.  

V magistrski nalogi smo torej podali temeljito analizo družini prijaznega podjetja v praksi in 

tudi ostalih družbeno odgovornih pristopov poslovanja družbe. Oblikovali smo cilje in 

usmeritve za vzpostavitev korporativno odgovornega poslovanja, ki bo omogočilo skupno 

razumevanje tega področja ter razvoj in dopolnjevanje pobud za družbeno odgovorno 

delovanje. Podjetje se namreč zaveda dejstva, da sta trajnostno poslovanje in družbena 

odgovornost postala stalnica in nuja uspešnega poslovanja. V podjetju menijo, da čas, v 

katerem poslujejo, prinaša priložnost, da se ob razvijanju strategije poslovanja vanjo umestijo 

tudi družbeno odgovorni vidiki. Podjetje Hoteli Bernardin želi in hoče družbeno odgovorno 

poslovati na različnih področjih, s ciljem doseganja sinergijskih učinkov, kot so: učinkovitejši 

izkoristek namenskih sredstev, komuniciranje vsebine v javnosti, povečanje kredibilnosti 

podjetja v lokalni in širši javnosti, doseganje boljših učinkov pri trženju in poslovanju, 

vzpostaviti pozitiven imidž družbeno odgovornega turističnega podjetja in s tem prispevati k 

svojemu ugledu. 

Tako lahko na kratko rečemo, da želimo v magistrski nalogi ugotoviti, koliko podpore pri 

usklajevanju družinskega in poslovnega življenja dobijo zaposleni od delodajalca, kateri 
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ukrepi so najpogosteje uporabljeni in kakšne učinke doseže podjetje z uvajanjem družini 

prijaznih ukrepov. 

1.2. Namen, cilji in temeljne hipoteze 

Osrednji namen magistrske naloge je ugotoviti, ali so zaposleni v podjetju Hoteli Bernardin 

zadovoljni z ukrepi, ki jih podjetje izvaja v okviru projekta »Družini prijazno podjetje«, 

kakšne so prednosti in slabosti izvajanih ukrepov ter katere izboljšave oziroma dodatni ukrepi 

bi pripomogli k družini še prijaznejšemu podjetju.  

Cilji raziskave, ki smo si jih ob zgornjem namenu zastavili, so naslednji: 

 proučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja usklajevanja družinskih in 

službenih obveznosti in s tem v zvezi predstaviti teoretična izhodišča za projekt »Družini 

prijazno podjetje«, 

 ugotoviti dejansko stanje izvajanja ukrepov v okviru projekta »Družini prijazno podjetje« 

v podjetju Hoteli Bernardin, 

 ugotoviti stopnjo zadovoljstva zaposlenih z ukrepi v okviru osnovnega certifikata DPP, 

podati predloge za prijaznejše usklajevanje družinskih in službenih obveznosti, ki bodo 

zaposlenim omogočili lažje opravljanje dela, podjetju pa družbeno odgovornejši način 

sodelovanja z zaposlenimi in s tem pridobitev polnega certifikata DPP. 

V empiričnem delu naloge smo v skladu s cilji raziskave oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: Večina zaposlenih ni v celoti zadovoljna z vpeljanimi ukrepi v okviru projekta 

»Družini prijazno podjetje«, saj se ukrepi nanašajo le na ozek segment zaposlenih, ki 

imajo majhne otroke. 

 H2: Ni statistično pomembnih razlik med spoloma glede zadovoljstva z ukrepi v okviru 

projekta »Družini prijazno podjetje«. 

 H3: Večina zaposlenih, ki so do ukrepov upravičeni, je vsaj enega izmed njih že koristila. 

Izhodišča za postavljene hipoteze predstavljajo pričakovanja avtorice magistrske naloge. Ta 

pričakovanja je avtorica oblikovala na podlagi lastnih videnj problematike, saj je bila kot 

zaposlena v tej organizaciji neposredno povezana s projektom. S pomočjo medosebnih stikov 

z drugimi zaposlenimi je oblikovala izhodišča, ki so predstavljena v hipotezah. Avtorica 

meni, da zaposleni, ki nimajo majhnih otrok, a morajo skrbeti za ostale člane družine, z ukrepi 

niso v celoti zadovoljni – predvsem zato, ker se ukrepi v glavnem nanašajo na usklajevanje 

dela in skrbi za otroke, manj pa na ostale vidike usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja. Menimo, da si zaposleni želijo ukrepov, ki bi pripomogli k usklajevanju ostalih 

družinskih obveznosti (ki niso neposredno povezane z otroki) s službenimi obveznostmi. 
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Pomoč pri oblikovanju hipotez so predstavljale tudi predhodne raziskave, npr. avtorej Knaflič, 

Nabergoj in Pahor (2010), ki so prišli do ugotovitev, da zaposleni v različnih podjetjih niso 

popolnoma zadovoljni z ukrepi politik družini prijaznega podjetja. Hipoteze so tako 

zasnovane na lastnih opažanjih in ugotovitvah predhodnih raziskav. 

1.3. Predpostavke in omejitve 

Predpostavke raziskave se nanašajo predvsem na to, da se bodo zaposleni na povabilo za 

sodelovanje v raziskavi odzvali v dovolj velikem številu ter da bo to število zadostovalo za 

reprezentativni vzorec raziskave. Nadalje predpostavljamo, da so anketiranci podajali dovolj 

iskrene odgovore ter so uporabljena literatura in viri dovolj relevantni za izbrano področje 

raziskave. 

Omejitve raziskave se nanašajo predvsem na omejenost vzorca na eno podjetje. Zaposleni v 

podjetju Hoteli Bernardin morebiti niso popolnoma iskreno odgovarjali na vprašanja. Tudi 

avtorica je bila v času nastajanja te magistrske naloge zaposlena v omenjenem podjetju, zato 

je gledanje na problematiko lahko nekoliko subjektivno. Če bi želeli rezultate posplošiti za 

področje celotne Slovenije, ali pa vsaj celoten turistični sektor, bi potrebovali večji vzorec 

podjetij. Zato rezultati raziskave predstavljajo zgolj zadovoljstvo zaposlenih z ukrepi 

certifikata DPP znotraj podjetja Hoteli Bernardin, d. d. Raziskava ima tudi časovno omejitev, 

in sicer je bila opravljena v letu 2015, pri čemer je možno, da so se od takrat že zgodile 

določene spremembe. 

1.4. Metodologija 

Pri izdelavi teoretičnega uvoda magistrske naloge smo uporabili opisno metodo, s katero smo 

v teoretičnem delu povzemali, citirali in primerjali vsebino iz strokovne literature in 

predpisov. Podatki o projektu »Družini prijazno podjetje« v podjetju Hoteli Bernardin so 

pridobljeni iz internega gradiva podjetja ter podatkov iz raziskave, ki sta jo opravila podjetje 

Ekvilib in Fakulteta za družbene vede Ljubljana. Za ugotavljanje obstoječega stanja v 

podjetju glede na predmet raziskave je kot instrument raziskovanja uporabljena metoda 

anketiranja. Vzorec raziskave zajema 189 zaposlenih, statistično populacijo pa predstavljajo 

vsi zaposleni, ki jih je bilo v času opravljanja ankete 419. Vzorec zaposlenih tako predstavlja 

nekaj manj kot 50 % statistične populacije. Rezultate anketiranja smo statistično obdelali s 

pomočjo orodij Excel in programa SPSS. Podatke smo smiselno predstavili in jih razložili.   
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V teoretičnem delu magistrske naloge sistematično predstavljamo najpomembnejšo literaturo 

z obravnavanega področja. Za začetek bomo opredelili družino in družini prijazno podjetje, 

predstavili zakonske podlage za družini prijazno podjetje v Sloveniji, nato podrobneje 

predstavili Certifikat DPP, njegova področja aktivnosti ter katalog ukrepov, ki jih podjetja 

izvajajo v praksi.  

2.1. Opredelitev družine in družini prijaznega podjetja 

Projekti »Družini prijazno podjetje« so se začeli izvajati z namenom lažjega usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Da bi opredelili to usklajevanje, moramo 

najprej opredeliti družino. V sodobni literaturi lahko najdemo veliko definicij družine, v 

splošnem pa se deli na ožjo in širšo družino. Družina je po statistični definiciji opredeljena kot 

»življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva« (SURS, Statistični urad 

Republike Slovenije 2015) in je lahko: 

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

oziroma z enim od njiju. Starost otrok v taki skupini ni omejena, vendar ti otroci (še) 

nimajo svoje družine oziroma ne živijo v zunajzakonski skupnosti; 

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

 življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti«. 

Podobno zelo splošno družino definira Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 1970), ki 

jo opredeljuje kot: »Zakonski par z otroki ali brez njih.« Na prvi pogled je torej družina 

pojem, ki ga zlahka in enostavno definiramo, vendar v današnjih časih ni več tako. V 

sodobnem svetu, v katerem živimo, je prišlo do pluralizacije in reorganizacije družinskih 

oblik. Včasih je za edino samoumevno obliko družine veljala klasična nuklearna družina 

(predstavlja zakonski par z enim ali več otroki). Tudi danes je ta oblika družine še vedno 

najbolj razširjena, ni pa več tako samoumevna. Ker število alternativnih oblik družin nenehno 

narašča (Radić 2008, 10), lahko zaključimo, da je družina dinamičen pojem, ki se stalno 

spreminja in ni statična formacija. 

Lahko rečemo tudi, da je družina skupnost, ki podpira posameznike (Rener 2006). Ta 

definicija se ozira predvsem na socialne odnose med člani družine. Je inkluzivna, saj znotraj 

svojih okvirov dopušča različne oblike družin. Tudi zgornja definicija Statističnega urada RS 

je inkluzivna, saj predstavlja tri oblike družin, poleg tega pa z neomejeno starostjo otrok, ki 

živijo s starši, vključuje podaljšano sobivanje mladih odraslih v svojih primarnih družinah, ki 

je danes, predvsem zaradi ekonomskih razlogov, tudi pri nas zelo pogost pojav. Poleg tega 

definicija Statističnega urada RS vključuje tudi enostarševske družine, ki so pri nas dokaj 

pogoste, življenje v njih pa je za starša še težje, saj mora sam poskrbeti za vse. 
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Zanimivo je, da tako definicija Združenih narodov (OZN) kot splošna sociološka definicija 

družine kot glavni pogoj za obstoj družine opredeljujeta starševsko razmerje, kar pomeni, da 

ne vključujeta zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti partnerjev brez otrok, ki pa ju 

vključuje definicija našega statističnega urada. Definicija OZN navaja (Rener 2006,16 v 

Radić 2008,12): » Družino predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za 

otroka/e in je kot taka (torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav 

članic.« Definicija torej vključuje tako alternativne družinske oblike (istospolni partnerji) kot 

politični element, izključuje pa partnerje brez otrok (Rener 2006, 29).  

Malo bolj večplastni, temeljiti, daljši in že skoraj zapleteni sta naslednji definiciji slovenskih 

avtorjev, ki se dotikata vseh vidikov družine:  

 »Družina je temeljno mesto socialne konstitucije in obenem točka, ki ji uspeva nemogoče: 

socialna razmerja, kakor so razmerja med generacijami in razmerja med spoloma, 

opredeljuje oziroma prikazuje kot naravna, in narobe, naravna dejstva kakor rojstvo, 

rast, smrt opremlja s celim registrom socialnih pomenov. Družina je prav zato, ker je 

mesto dogajanj in odnosov, ki se dotikajo najglobljih dimenzij življenja, na videz vsem 

skupnih in univerzalnih, privilegiran material, s katerim se konstruirajo socialni arhetipi 

in miti, ideološke predstave, ki pa niso vselej afirmativne.« (Rener 1995, 2) 

 »Družina je skupaj s svojo sorodstveno mrežo socialno-kulturna institucija, v kateri se na 

poseben način povezujejo individualna svoboda in socialna vezanost, normativnost in 

spontanost. Družina se razlikuje od vseh drugih institucij, v katerih človek živi oziroma 

jim pripada, po tem, da je stalno prisiljena reagirati na potrebe posameznice, 

posameznika, in prav tako mora reagirati na potrebe drugih družinskih članov in članic. 

V drugih skupinah posameznica, posameznik reagira časovno in vsebinsko omejeno.« 

(Ule 1995, 11) 

Definicij družine je sicer ogromno, glede na to, s katerega vidika avtorji gledajo na družino. 

Po našem mnenju sta definiciji slovenskih avtorjev, ki smo jih predstavili za namen te 

magistrske naloge, najbolj ustrezni in inkluzivni. Poudarek namreč dajeta na to, da je družina 

edinstvena institucija, ki ji uspeva nemogoče in v kateri je potrebno reagirati na potrebe 

njenih članov, ne pa na to, katere oblike družine jo lahko sestavljajo. Z našo navedbo pa 

seveda ne želimo trditi, da sta ti dve definiciji najbolj primerni, gre zgolj za subjektivno 

gledanje na pojem družina. 

Ker gre pri certifikatu DPP za usklajevanje vseh možnih družinskih obveznosti s službenimi 

in ker smo zgoraj omenili razširjeno družino ter alternativne družine, je na tem mestu prav, da 

predstavimo tipologije, ki opredeljujejo vse te vrste družin. 
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V socioloških raziskavah družine je najpogosteje uporabljena in splošno znana Brownova 

tipologija družin, ki jih razvršča na (Brown 2006, po Rener 2006, 31): 

 »jedrne družine (nuklearne): družine dveh staršev in otrok; 

 klasične razširjene družine: vertikalno in horizontalno razširjene družine ter družine, 

sestavljene iz večjedrnih družin, ki jih povezujeta sorodstveno razmerje in strnjena 

lokacija bivanja (na primer: starši z otroki in stari starši; starši z otroki, stari starši in 

vnuki z otroki; starši z otroki, stari starši in teta z otroki ipd.); 

 modificirane razširjene družine: družine, ki so geografsko ločene, vendar vzdržujejo 

redne sorodniške stike in si nudijo vzajemno podporo; 

 enostarševske družine; 

 reorganizirane družine: ponovno vzpostavljene družine oziroma družine, v katerih je vsaj 

eden izmed staršev socialni, ne pa tudi biološki starš«. 

Iz zgornje tipologije lahko razberemo, katere vrste družin poznamo in da družina ne pomeni 

vedno staršev ali starša z otroki, temveč razširjene družine lahko vključujejo tudi stare starše 

ali katere druge sorodnike. Na tem mestu predstavljamo še tipologijo alternativnih družinskih 

oblik po Seiderju (1998). Ker število alternativnih oblik družinskega življenja v svetu narašča, 

naj najprej razjasnimo, kaj alternativne družine sploh so (Seider 1998, 22): 

 »enostarševske družine in samohranilske družine, 

 krušne (dopolnjene) družine, 

 posvojiteljske družine, 

 družine dnevnih vozačev 

 zunajzakonske skupnosti z otroki, 

 stanovanjske skupnosti z otroki in 

 poročeni ali neporočeni istospolni pari v skupnem gospodinjstvu z otroki«. 

Na tem mestu moramo poudariti, da do problemov pri usklajevanju dela in družine prihaja 

šele v zadnjem času. Vse od časa industrijske revolucije pa do skorajšnje novejše zgodovine 

je namreč veljala trdna prostorska, časovna in institucionalna razmejitev med delom in 

družino, ki je izgledala nekako takole (Černigoj Sadar 2012, 14): 

 delo – moški (področje javnosti, aktivnosti ZA plačilo, produkvcija, naučene veščine, 

racionalnost), družina – ženska (področje zasebnosti, neplačane aktivnosti, reprodukcija, 

prirojene veščine, čustva). 

Nič čudnega torej ni, da ženske v današnjem času doživljajo notranje stiske in konflikte, saj 

so razpete med dvema vlogama, ki zahtevata celega človeka (Černigoj Sadar 2012, 15): 

 idealen/-na delavec/-ka (predanost delu, neprekinjena zaposlitev, dolg delovnik), 
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 ženska (dobra mati, skrb za svoj videz, vzgoja otrok, gospodinjska opravila, izboljšana 

kakovost družinskega življenja). 

Kot izhaja iz zgoraj predstavljenih definicij, ugotavljamo, da večina ljudi največ svojega časa 

posveti dvema življenjskima področjema – delu in družini – med katerima prihaja do 

konfliktov, zaradi česar njuno usklajevanje ni enostavno. Če na problematiko pogledamo z 

drugega vidika, lahko rečemo tudi, da gre pri službi za plačano, pri družini pa za neplačano 

delo. Ugotavljamo, da je v obeh primerih definicija enaka. Gre za: »izvajanje psihično ali 

fizično zahtevnih nalog z namenom proizvodnje dobrin ali storitev za zadovoljevanje 

človeških potreb«. Konec koncev je posameznik v ravnovesju, ko je enako prisoten na 

delovnem in v družinskem življenju ter je z obojima zadovoljen (Kirkwood in Tootel 2008, 

285). 

Po drugi strani lahko na usklajevanje službenih in družinskih obveznosti gledamo kot na 

usklajevanje denarja in časa. Dermott (2008) navaja, da se problematika pojavlja, ker si 

večina ljudi želi tako veliko časa kot veliko denarja. Ker oboje hkrati ne gre, je na tem 

področju potrebna velika mera usklajevanja (Dermott 2008, 107). 

Družini prijazno podjetje je tako tisto podjetje, ki s kombinacijo lastnih politik in s strani 

države določenih zakonitosti v praksi olajšuje in spodbuja usklajevanje s službo povezanih 

obveznosti in družinskih aktivnosti pri vseh zaposlenih (v enaki meri pri ženskah in moških). 

Pri nas na tem področju podjetja usmerja Ekvilib inštitut s certifikatom DPP, v Veliki 

Britaniji je na primer aktivno združenje Working Families, v Nemčiji, Italiji, Avstriji in na 

Madžarskem pa imajo prav tako projekt družini prijaznega podjetja, ki ga izvajajo njihove 

pristojne ustanove. Pri tem je treba poudariti, da za družinam prijazno poslovanje v praksi 

zgolj formalni programi niso dovolj. Pomembno je tudi, da podjetje oblikuje takšno 

organizacijsko kulturo in klimo, ki je v vsakodnevni praksi naklonjena družinskim 

obveznostim svojih zaposlenih in spoštuje delavce kot ljudi, ki imajo tudi aktivnosti izven 

plačanih ur. Vladimirov (2008) ugotavlja, da se je po nekaterih raziskavah, opravljenih tako v 

Evropi kot v Ameriki, pokazalo, da se zaposleni bojijo neformalnih posledic v primeru, da 

koristijo ugodnosti v podjetju formalno sprejetega družini prijaznega mehanizma. Z drugimi 

besedami to pomeni, da v nekaterih podjetjih neformalno podpirajo zaposlene, ki so na 

delovnem mestu stalno prisotni in delajo veliko nadur, ne pa tistih, ki si drznejo povedati, da 

imajo družinske obveznosti. Čeprav imajo uradno družini prijazno politiko, se je v praksi ne 

držijo, delavce, ki koristijo njene ugodnosti, pa diskriminirajo in še kako drugače kaznujejo. 

Velikokrat zaposleni za omenjene programe niti ne vedo (Vladimirov 2008, 55). Certifikat 

DPP je s svojo trajnostno usmerjenostjo in zunanjimi revizijskimi postopki v veliki meri 

usmerjen tudi v ustvarjanje družinam prijazne organizacijske klime in kulture, kar pomeni, da 

zaposleni ne bi smeli čutiti krivde ali kakršnih koli posledic, če ukrepe koristijo. 



 

10 

Certifikat DPP pa ne pomeni samo prednosti za zaposlene. Knaflič, Nabergoj in Sadar (2010)   

skozi študije namreč ugotavljajo, da obstajajo tudi prednosti, ki jih uvedba certifikata prinaša 

podjetjem. Te prednosti se kažejo skozi (Knaflič, Nabergoj in Pahor 2010, 28): 

 »večjo motiviranost zaposlenih, 

 večjo pripadnost podjetju in večjo produktivnost, 

 zmanjševanje stresa zaposlenih, 

 nižje stroške, povezane s fluktuacijo zaposlenih, in 

 večji ugled podjetja pri poslovnih partnerjih, kupcih in v družbi«. 

Kanjuo Mrčela (2007, 8) meni, da podjetja, ki v svojo politiko vključijo sisteme za lažje 

usklajevanje družinskih in službenih obveznosti, prav zaradi teh sistemov ustvarjajo dobiček.  

Pri nas je podjetjem pot do družini prijaznega poslovanja omogočena z vključitvijo v proces 

pridobivanja certifikata DPP. To predstavlja okvir, znotraj katerega podjetja v Sloveniji iščejo 

poti, kako ob vse večji konkurenčnosti in tekmovalno usmerjenem življenju, kjer štejejo le 

dosežki, upoštevati potrebe zaposlenih, ki si formirajo družine in so vpeti v stalni konflikt 

med službo in domačimi obveznostmi. Certifikat tako podjetjem omogoča skrb za druge in 

hkrati lasten napredek. Družini prijazna praksa torej omogoča kakovostnejše življenje 

zaposlenega in hkrati boljši poslovni rezultat podjetja (Kanjuo Mrčela 2007, 88). 

V naslednjih teoretičnih poglavjih bomo podrobneje predstavili Certifikat DPP, njegov 

doprinos k družbeni odgovornosti podjetja, učinke in na koncu še, kako je področje urejeno s 

pravnega vidika.  

2.2. Družini prijazni ukrepi v podjetju 

Da je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja aktualna tema tako med politiki kot 

managerji v večini evropskih držav, priča tudi vedno večje število študij, opravljenih na tem 

področju (Drago in Kashian 2003). Ob skrbi za službene in starševske obveznosti ter pomoči 

ostarelim staršem nam pravzaprav zmanjka časa za razmislek o sebi in vseh stvareh, ki nas 

obkrožajo. Največkrat na posameznikovo vlogo gledamo tako, kot da se izključuje z ostalimi 

vlogami, saj če posvetimo večjo pozornost enemu področju, zmanjšamo pozornost preostalim 

področjem našega življenja, kar pa vodi do povečanega stresa in izčrpanosti. Najnovejše 

raziskave (Bourne et al. 2009) kažejo, da posamezniki, ki uspejo uskladiti družinsko in 

poklicno življenje, pridejo do večjega ravnotežja med vlogami, kar se odraža v nižji 

izčrpanosti.  



 

11 

2.2.1 Družini prijazna politika kot del družbene odgovornosti podjetja 

Družbena odgovornost podjetij se kaže v prostovoljnem ponotranjenju socialnega in 

okoljskega vidika z lastnimi strategijami in interakcijami z deležniki. Avtorji Joshi et al. 

(2007) deležnike delijo v sedem skupin. To so delničarji, managerji, zaposleni, stranke, 

poslovni partnerji, dobavitelji in naravno okolje ter seveda družba, v kateri delujejo. Z 

družinam prijaznimi ukrepi podjetja zajamejo dve skuini deležnikov, na kateri vplivajo 

pozitivno; to so zaposleni in njihove družine. S takim dejanjem podjetja ne samo strateško 

upravljajo s človeškimi viri, temveč kažejo javnosti in sebi zavedanje o družbeno 

odgovornem početju (Knaflič, Nabergoj in Pahor 2010, 28). 

V preteklosti se je kot družbena odgovornost podjetij pojmovala zgolj finančna pomoč 

dobrodelnim organizacijam, danes pa se kaže kot upoštevanje načel trajnostnega razvoja v vse 

poslovne procese podjetja (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2007). 

Zaradi vse ostrejših tržnih razmer in velike finančne krize je za veliko podjetij neupravičeno 

razmišljati o tem, da bi uvedli družini prijazne ukrepe, saj kriza narekuje zmanjševanje števila 

zaposlenih in zniževanje stroškov (Kisilewitz in Bedington 2009). Lahko pa družinam prijazni 

ukrepi podjetju prinesejo tudi veliko koristi (Kisilewitz in Bedington 2009). Na eni strani smo 

priče vedno večjim pritiskom na podjetja, da širijo in vključujejo ukrepe, ki bi bili družinam 

prijazni, po drugi strani pa se je močno dvignil prag aktivnih žensk, ki so hkrati tudi matere, v 

državah, kjer je bil ta delež prej precej nizek. Vedno večji je tudi delež enostarševskih družin, 

ki jim čas med vzgojo in delom predstavlja velik izziv, saj se ubadajo s časovnimi izzivi dela 

in vzgoje otrok (Levin-Epstein 2006).  

Uvajanje družini prijaznih ukrepov lahko za podjetje predstavlja tudi veliko konkurenčno 

prednost pri zaposlovanju najboljših kadrov (Parkes in Langford 2008). Vedno več podjetij 

namreč zaposluje visoko izobražene kadre z namenom, da bi pritegnili in predvsem zadržali 

največje strokovnjake in managerje z njihovega področja (Poelmans, Kalliath in Brough 

2008). 

Na področju družinske politike imajo podjetja vedno večjo vlogo, saj je dandanes vedno več 

otrok, ki odraščajo z dvema zaposlenima staršema in delovni čas podjetij jim narekuje njihov 

družinski vsakdanjik. Prav tako je mnogim družinam, zaradi podaljševanja delovne dobe, 

podpora starih staršev vedno težje dostopna (Levin-Epstein 2006). Delodajalci imajo danes 

pomembno vlogo pri zagotavljanju družini prijazne politike podjetja, saj lahko s svojimi 

ukrepi bistveno pripomorejo k izboljšanju razmer za zaposlene. Vsak delodajalec, kateremu je 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na vrhu vsakodnevnih prioritet, bo zagotovo 

prisluhnil željam in potrebam delavca in skupaj z njim našel ustrezne rešitve (Knaflič, 

Nabergoj in Pahor 2010, 31). 



 

12 

2.2.2 Učinki uvajanja politik družini prijaznega podjetja 

Ukrepi za družinam prijazno podjetje prinašajo koristi tako za zaposlene kot za delodajalca. 

Raziskave o učinkih na zaposlene kažejo (Levin-Epstein 2006), da je kakovost življenja 

zaposlenih večja, prav tako kakovost življenja njihovih družinskih članov. Vzajemno z 

zadovoljstvom zaposlenih se poveča tudi njihova pripadnost podjetju in posledično motivacija 

ter prizadevnost na delu. Parkes in Landford (2008) sta dokazala, da če zaposleni uspešno 

usklajujejo svoje poklicno in zasebno življenje, to pozitivno vpliva na njihovo prizadevnost. 

Literatura omenja tudi nekatere učinke, ki so povezani z uveljavljanjem družini prijaznih 

ukrepov. Ti se odražajo v večji podpori v javnosti, večji možnosti za zaposlitev dobrega kadra 

z manjšimi stroški za oglaševanje ter večji učinkovitosti zaposlenih, kar vpliva tudi na 

zadovoljstvo strank in končno tudi na poslovni rezultat (Levin-Epstein 2006). Študija Perry-

Smitha in Bluma (2000) govori o večji tržni uspešnosti, rasti dobička in prodaje ter 

organizacijski uspešnosti. Tudi študija Dexa, Smitha in Winterja (2001) v analizi odnosov na 

delovnem mestu poroča, da podjetja, v katerih starši koristijo starševski dopust, uživajo 

nadpovprečno delovno produktivnost. Obstajajo pa tudi primeri, kjer so družini prijazni 

ukrepi neučinkoviti, saj ne obravnavajo točnih potreb, preferenc in vrednot delavcev 

(Beauregard in Henry 2009).  

Kljub temu, da se je uvedba družini prijaznih ukrepov zelo razširila na vseh celinah sveta 

(Klammer in Klenner 2003), merski instrumenti za spremljanje učinkovitosti ukrepov v 

podjetju močno zaostajajo. Številni avtorji (npr. Anderson, Coffey in Byrely 2002) 

opozarjajo, da obstaja velika potreba po učinkovitem načinu merjenja učinka, ki ga družini 

prijazni ukrepi prinašajo podjetju. Malo je namreč tistih podjetij, ki učinkovito in dosledno 

merijo učinke, koristi in ROI, vezane na družini prijazne ukrepe (Bardoel, De Cieri in Mayson 

2008). 

2.2.3 Pravni vidik usklajevanja družinskega in poslovnega življenja 

Področje usklajevanja med delom in družino je v Sloveniji urejeno predvsem z naslednjo 

zakonodajo in ukrepi: 

Ustava Republike Slovenije (Ustava RS) 

Ustava RS (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, 

47/2013 in 75/2016 – v nadaljevanju Ustava RS) v 53. členu določa, da je naloga države 

varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarjati za to varstvo 

potrebne razmere. S posameznimi zakoni in pravilniki so urejeni različni sklopi življenja, med 

drugimi delo in družinska razmerja. Ustava RS v 14. členu določa, da smo pred zakonom vsi 

enaki in da so vsem zagotovljene enake človekove pravice ter svoboščine. Iz Ustave RS 

izhaja tudi, da temelji zakonska zveza na enakopravnosti zakoncev, da imajo starši pravico in 
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dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Hkrati Ustava RS zagotavlja 

svobodo dela, in sicer na način, da določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno 

vsako delovno mesto, prisilno delo pa je prepovedano. Že v Ustavi RS so torej postavljeni 

temelji za pravne norme s področja enakopravnosti med spoloma, dela in družine ter njunega 

usklajevanja. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

Za usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti je izjemno pomemben ZDR-1 (Uradni list 

RS, št. 21/2013, 78/2013 –popr. 47/2015-ZZSDT, 33/2016-PZ-F in 52/2016, v nadaljevanju 

ZDR-1). ZDR-1 v 6. členu izrecno prepoveduje diskriminacijo zaradi različnih 

posameznikovih specifik, med katerimi upošteva tudi spol in družinski status. Naj omenimo 

bistvena področja, o katerih govori zakon in so povezana z družinskim življenjem: varstvo 

staršev na delovnem mestu, splošno varstvo materinstva, varstvo med načrtovanjem družine 

in med nosečnostjo, zdravje in varnost pri delu med nosečnostjo in dojenjem, pravica staršev 

do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, začasna zadržanost od dela in nadomestilo 

zaradi nege ožjega družinskega člana, denarno nadomestilo za čas bolniškega dopusta zaradi 

nege otroka, dodatni dan letnega dopusta za vsakega otroka do 15. leta starosti, pravica do 

plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, odpuščanje delavcev ali delavk, kriteriji za 

določitev presežnih delavcev ipd. 

Delavke in delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega varstva, ki 

obsega varstvo zaposlenih staršev in drugih oseb zaradi koristi otrok, varstva materinstva v 

času nosečnosti, varstva med načrtovanjem družine in med nosečnostjo, po porodu in zaradi 

varstva otroka v predšolskem obdobju ter varstva očetovstva. Delodajalec npr. ne sme 

odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega 

leta starosti, in staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne 

odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta (115. člen ZDR-1). ZDR-1 v 182. 

členu v poglavju o varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva celo natančno in jasno 

določa, da mora delodajalec delavcem omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih 

obveznosti. ZDR-1 v 28. členu navaja, da delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne 

sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, podatkov o 

nosečnosti, načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z 

delovnim razmerjem. Ženska torej v razgovoru za službo ni dolžna povedati, da namerava 

zanositi ali da je že noseča, razen izjemoma npr. če bi sklenila pogodbo o zaposlitvi za 

delovno mesto, kjer bi bila izpostavljena vplivom, ki bi lahko ogrozile njeno nosečnost. 

Delodajalec sklenitve pogodbe o zaposlitvi ne sme pogojevati s pridobitvijo zgoraj navedenih 

podatkov ali z dodatnimi pogoji, ki bi prepovedali nosečnost ali odlog starševstva, razen v 

izjemnih primerih, če bi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavka lahko ogrozila svojo 

nosečnost ali otroka (npr. delo z nevarnimi kemikalijami ). V praksi se večkrat izkaže, da se z 

vprašanji, zahtevami in pogoji, povezanimi z družinskim življenjem in načrtovanjem družine, 
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pogosteje srečujejo ženske kot moški. V 90. členu ZDR-1 so kot neutemeljeni razlogi za 

redno odpoved pogodbe o zaposlitvi navedeni nekateri razlogi, ki se nanašajo na družinsko 

življenje, npr. nega družinskih članov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost 

z dela zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu, nosečnosti ipd. 159. člen 

ZDR-1 ureja trajanje letnega dopusta, in sicer določa, da ima delavec pravico do dodatnega 

dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let. Prav tako delavcem, ki 

varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske 

prejemke, priznava pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. ZDR-1 v poglavju 

o varstvu v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom opredeljuje, da 

delavki ali delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, delodajalec lahko naloži opravljanje 

nadurnega dela ali dela ponoči samo po predhodnem pisnem soglasju. Opravljanje nadurnega 

dela ali dela ponoči se lahko naloži materi ali očetu, ki sam/a skrbi za vzgojo in varstvo 

otroka, mlajšega od sedmih let, hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno 

prizadetostjo, samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja. Prav tako delavka v času 

nosečnosti in v času, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če to 

ogroža njeno zdravje ali zdravje otroka. Delodajalec je dolžan zagotavljati pravico do 

odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega dopusta, 

določenega z zakonom (186. člen ZDR-1). ZDR-1 torej določa, da mora delodajalec delavcem 

omogočati lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Prav tako nalaga 

delodajalcem, da morajo biti ženskam in moškim zagotovljene enake možnosti in enaka 

obravnava pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, delovnih razmerah 

in ostalih delovnih pogojih.  

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/2014 in 90/2015, 

v nadaljevanju ZSDP-1) ureja pravice do starševskega varstva, vseh vrst starševskega 

dopusta, starševskih in družinskih prejemkov ter pogoje in postopek za uveljavljanje 

posameznih pravic. Iz 8. člena ZSDP-1 izhaja, da pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo 

lahko med drugimi uveljavljajo osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. V 

Sloveniji imajo vsi delavci pravico do odsotnosti z dela zaradi izrabe starševskega dopusta. 

ZSDP-1 v 15. členu določa tri vrste starševskega dopusta: materinski, očetovski in starševski. 

Podrobna določila o dolžini in upravičenosti do posamezne vrste dopusta določa ZSDP-1 od 

19. člena dalje. Starševski dopust je določen v koledarskih dnevih za polno odsotnost z dela. 

ZSDP-1 določa tudi pravice do družinskih prejemkov, ki so: starševski dodatek, pomoč ob 

rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno 

plačilo za izgubljeni dohodek. Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta 

starosti, ima pravico delati krajši delovni čas. Eden od staršev, ki varuje dva otroka, ima 

pravico do krajšega delovnega časa do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega 

otroka. Prav tako ima možnost delati krajši delovni čas eden od staršev, ki neguje in varuje 

otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka, vendar ne dlje 
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kot do 18. leta starosti otroka. Na podlagi 50. člena ZSDP-1 mora krajši delovni čas obsegati 

najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o začetku dela s 

krajšim delovnim časom zaradi starševstva 30 dni pred nastopom. 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)  

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/2002, 61/2007-ZUNEO-A 

in 33/2016-ZarD, v nadaljevanju ZEMŽM) določa skupne temelje za izboljšanje položaja 

žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških v političnem, ekonomskem, socialnem, 

vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja, kar izhaja iz 1. člena 

ZEMŽM. V nadaljevanju ZEMŽM opredeljuje enakost spolov kot enako udeležbo žensk in 

moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Moški in ženske imajo enak položaj 

ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi 

prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Enako 

obravnavanje spolov pomeni odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije zaradi 

spola, kar opredeljuje 5. člen ZEMŽM.  

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) 

Osnovni namen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, v 

nadaljevanju ZVarD) je varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo, ne 

glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, 

starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko 

stanje, izobrazbo ali katero drugo osebno okoliščino na različnem družbenem, političnem, 

gospodarskem ali civilnem področju, kar izhaja iz 1. člena. ZVarD v 2. členu zavezuje 

državne organe, lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe do 

enakega obravnavanja vseh oseb, npr. v zvezi z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vključno 

s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami.   

V certifikatu DPP je nekaj zgoraj navedenih zakonov in pravnih norm že zajetih in se v praksi 

tudi izvajajo, kot npr. dolžnost delodajalcev, da zaposlenim zagotovijo odsotnost z dela zaradi 

izrabe starševskega dopusta (90. člen ZSDP-1), ter področje zaposlovanja z ustvarjanjem 

pogojev za usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev ter drugih ugodnosti, 

povezanih s trgom delovne sile, kar je zajeto v Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske 

politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/1993). Certifikat DPP je edini tovrstni 

certifikat v Republiki Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne 

posledice usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v 

zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter 

zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne 

ekonomske učinke. 

Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji 
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Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v RS (Uradni list RS, št. 40/1993, v 

nadaljevanju Resolucija) opredeljuje načela, cilje in ukrepe slovenske družinske politike. 

Resolucija opredeljuje pomen in vlogo družine v družbi in priznava potrebo po njenem 

varstvu s strani družbe oziroma države. S pojmom družinske politike so v Resoluciji mišljene 

strategije in ukrepi, ki bi posredno ali neposredno vplivali na življenjske pogoje družin in 

njenih članov, na njihov nastanek in razvoj. V skladu z Resolucijo naj bi se te politike izvajale 

na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na zakonodajnem, institucionalnem in 

ekonomsko-socialnem področju. Na podlagi Resolucije Republika Slovenija pristopa k 

sprejetju in izpeljavi celovitih ukrepov družinske politike, ki izhajajo iz načel in ciljev te. 

Eden izmed posebnih ciljev družinske politike je ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše 

usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti 

obeh staršev. Na podlagi Resolucije je področje, kjer se ta cilj lahko uresničuje, področje 

zaposlovanja z ustvarjanjem pogojev za usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh 

staršev ter drugih ugodnosti, povezanih s trgom delovne sile. Resolucija družinsko politiko 

opredeljuje kot povezano s politiko zaposlovanja, saj posameznik deli in usklajuje svoj čas 

med družinskimi obveznostmi in profesionalnimi aktivnostmi. Pri tem so glavni problemi 

poraba in delitev časa, uveljavljanje enakih možnosti spolov, upoštevanje družinskih potreb v 

profesionalni sferi in usklajevanje potreb družinskega življenja in starševske odgovornosti s 

poklicnimi aktivnostmi. Na podlagi Resolucije naj bi država za zagotavljanje pogojev za 

usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev med drugim podpirala 

primernejšo družbeno vrednotenje dela z otroki ter enakomernejšo porazdelitev odgovornosti 

zanje med staršema, delodajalci in družbo, reorganizacijo delovnega časa, zakonskih 

prilagoditev na področju oblik zaposlovanja ipd. 

 

2.3. Certifikat Družini prijazno podjetje 

Certifikat DPP izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška 

organizacija Berufundfamillie. Organizacija Berufundfamillie je bila ustanovljena leta 1998 in 

je danes ena izmed vodilnih organizacij, ki se bori za ravnovesje med cilji upravljanja 

podjetja in njenimi zaposlenimi. Prvi Certifikat DPP je bil podeljen leta 1999 v Nemčiji, 

trenutno pa ta program certificiranja najbolj izvaja v Avstriji, Nemčiji, Italiji in na 

Madžarskem (Gačanovič 2012, 62–65). 

Usklajevanje dela in zasebnega življenja se je v Sloveniji začelo uvrščati na seznam 

prednostnih nalog podjetij. Podjetja, ki so se za to odločila, so vstopila v sistem certificiranja 

za pridobitev certifikata DPP. V okviru tega so sprejela svoj lastni program, v katerem so 

določila, katere aktivnosti bodo izvajala na tem področju. Gre za nabor ukrepov, ki so 

prepoznani kot družini prijazni in so prilagojeni značilnostim posameznega podjetja in 

potrebam zaposlenih. Prav prilagojenost in usklajenost izbranega družini prijaznega programa 



 

17 

s potrebami zaposlenih sta poleg podpore managementa (Abbott in De Cieri 2008) ključna 

dejavnika za uspešnost programa. 

Izhodišča družini prijaznega podjetja so (Knaflič, Nabergoj in Pahor 2010, 32–33): 

 uravnoteženo življenje (čas in energija sta ustrezno porazdeljena med delovnim in 

osebnim življenjem), 

 pri usklajevanju plačanega dela in družinskega življenja se posamezniki soočajo s 

težavami, 

 pri mladih se problemi kopičijo, tudi zaradi povečanih tveganj na trgu delovne sile, 

 odnosi delo – družina se neprestano spreminjajo, spremembe pa so neusklajene in 

neenakomerne. 

Certifikat Družini prijazno podjetje prav tako sloni na zgornjih štirih ključnih izhodiščih, saj 

je njegov cilj izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za 

boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Glavna področja Certifikata so 

namreč izboljšanje organizacije dela in s tem delovnega časa, stimulacija zaposlenih skozi 

ustrezno strukturo plačil in nagrad ter dodatne storitve za družino in njene člane. 

Osnovna ideja certifikata je aktivna družini prijazna politika. Certifikat je namenjen 

podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam in združenjem z najmanj desetimi 

zaposlenimi, ki so registrirani in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Postopek poteka s 

pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev in je prilagodljiv za različno velika podjetja. 

Postopek pridobitve certifikata se začne s predstavitvijo upravi in z načrtom implementacije. 

Opredeli se, katere ukrepe iz kataloga bo podjetje izvajalo in na kakšen način. Po obdobju 

šestih mesecev, v katerem poteka ocenitev analize (dejansko/želeno stanje) s strani 

revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni Certifikat DPP. Po treh letih se oceni, ali so bili 

zastavljeni ukrepi izpeljani in zastavljeni cilji doseženi. Če so bili, podjetje pridobi polni 

Certifikat DPP (Kranjc Kušlan 2007, 19). Po prejetju polnega certifikata podjetje poda nove 

ukrepe, ki se jih bo držalo, čemur sledijo novo triletno obdobje, vnovična revizija, preverjanje 

zadovoljstva zaposlenih ipd. Iz zapisanega je razvidno, da družini prijazno podjetje ni statičen 

naziv, temveč stalno prilagajoči se ukrepi, ki gredo v korak s časom in potrebami zaposlenih. 

Postopek pridobitve certifikata je namenjen ocenjevanju in svetovanju s ciljem priporočiti 

podjetjem orodja, ki naj jih uporabijo za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja njihovih zaposlenih. Podjetje z notranjim postopkom samo določi, katere cilje bi 

rado uresničilo, ter nato v sodelovanju z zunanjim svetovalcem izbere ukrepe. Podjetje izbere 

ukrepe s ciljem boljšega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. V Sloveniji so prvi 

Certifikat podelili leta 2007, ko je Certifikat prejelo 32 podjetij. Podjetjem je na voljo 110 

ukrepov, razvrščenih v osem delovnih področij: delovni čas, organizacija dela, delovno 

mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj zaposlenih, struktura 

plačil in nagrad ter storitve za družine (Knaflič, Nabergoj in Pahor 2010, 32–33).  
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Ideja o podeljevanju certifikata je nastala na podlagi dejstva, da samo pozitivno naravnana 

zakonodaja na tem področju ni zadovoljiva in da je treba nekako vpeljati tudi pozitivno 

kulturo delodajalcev kot odnos do tega področja. Prav s tem namenom so začeli z javnim 

nagrajevanjem podjetij, ki so pokazala aktivno politiko ter pozitiven odnos do usklajevanja 

starševstva in delovnih obveznosti (Kranjc Kušlan 2007, 16). Poudariti moramo tudi, da 

povodi in začetki uvajanja certifikata DPP v Sloveniji temeljijo na raziskavah, ki so takrat 

pokazale, da je v slovenskih podjetjih prisotna diskriminacija zaradi starševstva. Ukrepi, ki so 

bili sprejeti takrat, so bili usmerjeni zgolj v to problematiko, medtem ko je današnji Certifikat 

DPP veliko širši sistem za usklajevanje vseh vidikov dela in družine. Namenjen je torej vsem 

zaposlenim, ki imajo družinske obveznosti in jih morajo usklajevati s poklicnimi obveznostmi 

(Kranjc Kušlan 2007, 17). Če torej skušamo opredeliti Certifikat DPP, lahko rečemo, da je 

svetovalni in revizorski postopek, ki delodajalcem pomaga uvajati politike upravljanja 

človeških virov in izboljšati usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih 

(Kranjc Kušlan 2007, 17). Pri tem je pomembno, da se podjetje na tem področju stalno 

izboljšuje, v smislu prilagajanja novim specifičnim potrebam, zato je to revizorski postopek, 

pri katerem je treba vsaka tri leta dodajati nove ukrepe.  

Pridobitev certifikata DPP je za podjetje instrument za dobro upravljanje. S pomočjo 

certifikata podjetje na primer lahko doseže, da zaposleni dosežejo svoje potenciale in so 

produktivnejši. Ker je organizacijska klima pozitivnejša, zaposleni ostajajo v podjetju in 

hkrati o njem širijo dober glas, kar privablja tudi druge dobre kadre. Certifikat DPP tako ni 

dobro delo s strani podjetja, ni žrtev za delavce in ne predstavlja stroška, temveč investicijo. 

Je sistem ukrepov, ki prinašajo pozitivne poslovne rezultate in hkrati boljše počutje 

zaposlenih. Kot je razvidno iz zapisanega, s kakovostnim upravljanjem, v katerega uvrščamo 

tudi Certifikat DPP, podjetje lahko ubije dve muhi na en mah – poskrbi za svoje zaposlene in 

si hkrati dvigne tako konkurenčnost kot produktivnost. Certifikat DPP je potemtakem ena 

izmed najboljših naložb za sodobne organizacije (Kranjc Kušlan 2007, 19). 

Poleg tega, da je certifikat za podjetje investicija, navzven kaže tudi njegovo širšo družbeno 

odgovornost. Omogočanje lajšanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih 

pomeni, da je podjetje odgovorno tako do zaposlenih samih kot do družbe nasploh, saj s tem 

daje zgled tudi ostalim podjetjem in tako pomaga širiti solidarnostno kulturo. Raziskave 

namreč kažejo, da se mladi odločajo za rojstvo otroka šele takrat, ko si zagotovijo varne in 

kakovostne pogoje na delovnem mestu (Kranjc Kušlan 2007, 20). 

2.4. Podjetja, ki so pridobila certifikat Družini prijazno podjetje 

V letu 2007 je certifikat pridobilo prvih 32 slovenskih podjetij, od katerih pa jih 18 certifikata 

več nima. Od takrat naprej pa vse do leta 2015 je certifikat vsako leto pridobilo vse več 

podjetij, skupno kar 210. Skupno število slovenskih podjetij, ki so certifikat pridobila, je torej 

242, od teh pa ima še danes aktiven certifikat skupno 205 podjetij. Če to število primerjamo s 
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številom vseh podjetij v Republiki Sloveniji, ki jih je bilo v letu 2015 kar 191.863 (SURS, 

2015b), zlahka ugotovimo, da je podjetij s certifikatom Družini prijazno podjetje v RS zelo 

malo, zgolj 1 odstotek. Če pa število primerjamo z vsemi velikimi podjetji v RS, teh je le 326 

(SURS, 2015c), je slika popolnoma drugačna, saj se delež spremeni v 62,88 odstotkov, kar je 

pozitiven podatek. Ne glede na to je odstotek malih in srednje velikih podjetij s certifikatom 

DPP preveč skromen in pove, da podjetja najverjetneje še niso pripravljena vlagati v družbeno 

odgovornost oziroma niso seznanjena s certifikatom DPP in vsemi pozitivnimi učinki, ki jih 

prinaša, ali pa obstajajo druge ovire, zaradi katerih se podjetja zanj ne odločijo. Podatek bi 

moral biti izziv za Inštitut Ekvilib, da naredi analizo vzrokov in morda uvede stimulacijske 

pogoje za pridobitev Certifikata DPP za majhna in srednje velika podjetja. Stimulacijski 

pogoji bi se odražali na primer skozi manjši prispevek za pridobitev Certifikata DPP za 

majhna in srednje velika podjetja, saj znaša trenutni prispevek minimalno 1850 evrov, kar 

lahko za majhno podjetje pomeni velik finančni zalogaj. 

Med podjetja, ki se že zavedajo pozitivnih učinkov Certifikata, sodi tudi podjetje Hoteli 

Bernardin, ki je osnovni certifikat pridobilo leta 2012, sedaj pa je tik pred tem, da pridobi 

polni certifikat. Vsa podjetja, ki so certifikat pridobila, so navedena na spletni strani Certifikat 

Družini prijazno podjetje (Certifikat Družini prijazno podjetje 2015c). 

Certifikat ima v Sloveniji večje število velikih in srednje velikih podjetij, med majhnimi 

podjetji in javnimi organizacijami pa najdemo manjši delež podjetij s certifikatom, kar je 

prikazano na sliki 1. 

 

Slika 1: Prikaz deležev velikosti podjetij, ki imajo certifikat 

Vir: Hoteli Bernardin, d. d. 2014. 

Iz slike 1 lahko razberemo, da ima v Sloveniji Certifikat DPP več velikih kot malih podjetij. 

Po eni strani lahko rečemo, da imajo velika podjetja večjo potrebo po certifikatu, saj je v njih 
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zaposlenih večje število delavcev. Zaradi njihovega števila je težje odkrivati potrebe po 

boljšem usklajevanju službenih in družinskih obveznosti, odnosi so manj osebni, prisotna je 

avtomatizacija delovnega procesa. Za razliko od velikih so v malih podjetjih prisotni tesnejši 

osebni odnosi med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi, zaradi česar se takšne potrebe lahko 

ugotovijo brez posebnega sistema in uradnih pravil. Po drugi strani imajo majhna podjetja 

velikokrat tudi premalo kapitala, da bi takšen sistem lahko uvedla, kar pa ne velja za javne 

organizacije, pri katerih je odstotek takšnih s certifikatom še manjši kot pri malih podjetjih. 

V Sloveniji je vsekakor opazen trend povečevanja števila podjetij s Certifikatom DPP. S 

pridobitvijo podjetja kažejo, da se končno zavedajo pomembnih učinkov, ki jih Certifikat 

DPP prinaša njim in predvsem njihovim zaposlenim. Izpeljava ukrepov Certifikata DPP 

vodstvu podjetja razširi pogled in pokaže zavedanje, da vlaganje v zaposlene in human odnos 

do njih povečuje uspešnost podjetja. Sporoča jim namreč, da jim ni vseeno zanje in za njihovo 

počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih in njihova pripadnost podjetju. 

Zaposleni torej dobi občutek, da je soustvarjalec uspeha podjetja (Certifikat Družini prijazno 

podjetje 2015b). Pozitivni ekonomski učinki so vidni tudi v podjetju, saj Certifikat DPP 

prinaša večjo produktivnost zaradi bolj umirjenih in bolj zbranih zaposlenih. Posledice tega so 

manjši absentizem, boljša organizacija dela in manjši stroški, povezani s fluktuacijo 

zaposlenih (Certifikat Družini prijazno podjetje 2015b). 

2.5. Ukrepi za družini prijazno podjetje 

Ukrepi, ki veljajo za družini prijazne ukrepe, so del organizacijske kulture podjetja (Tešnjak 

2009) in so v katalogu ukrepov razdeljeni na osem področij: 

 delovni čas, 

 organizacija dela, 

 delovno mesto, 

 politika informiranja in komuniciranja, 

 veščine vodstva, 

 razvoj zaposlenih, 

 struktura plačila in nagrajevani dosežki ter 

 storitve za družine. 

Izmed zgoraj predstavljenih ukrepov so štirje obvezni, poleg njih pa mora podjetje izbrati vsaj 

še tri ukrepe, ki pokrivajo tri različna področja aktivnosti. Izbrane ukrepe mora podjetje 

vpeljati v naslednjih treh letih in realizirati cilje v povezavi z njimi. V skladu s tem se najprej 

izdela plan implementacije, kateremu se sledi. 

Vsi ukrepi po posameznih področjih so prikazani v prilogi 2. 
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Najpogostejši ukrepi zajemajo prožnejši delovni čas, prožno delovno mesto ter prožnost pri 

organizaciji dela, skrb za varstvo otrok zaposlenih, podporo zaposlenim pri skrbi za starejše, 

dodatne proste dneve za starše majhnih otrok, dneve odprtih vrat za družinske člane, pa tudi 

svetovanje v kriznih primerih (ločitev, vzgoja …) in ukrepe, ki olajšajo vrnitev na delovno 

mesto po daljši odsotnosti. S pomočjo notranje ocene stanja podjetja določijo nadaljnje 

ukrepe, s ciljem izboljšati delovno okolje podjetja (Tešnjak 2009). 

Na spremembe v podjetju ima največji vpliv vodstvo; od njega je namreč odvisno, ali se 

odloči za uvedbo ukrepa, ki je družini prijazna, ali ne. V podjetjih, kjer je vodstvo naklonjeno 

usklajevanju družinskega in plačanega dela, uvedba programov, ki bodo to olajševali, ne bo 

predstavljala težav. Pred uvedbo vsakega ukrepa pa je naloga vodstva, da naredi analizo in 

strategijo poteka celotnega projekta. Vodstvo mora v strategijo obvezno vključiti tudi časovni 

rok in načine, kako jih bo uresničila. Poleg glavnega želi vodstvo navadno doseči tudi druge 

cilje, kot so večja produktivnost, zmanjšanje bolniških dni, hitrejša integracija nazaj na 

delovno mesto po koncu porodniškega dopusta ipd. Vodstvo podjetja ob sebi nujno potrebuje 

dobro motivirane kadre, saj bo le tako doseglo njihovo pripravljenost pri spremembah. Hkrati 

pa ne sme pozabiti, da je potrebno prisluhniti vsem predlogom in nasvetom (Certifikat 

Družini prijazno podjetje 2015a). 

Glavna skrb kadrovskega oddelka so zaposleni in njihovo počutje v organizacijah, zato imajo 

pri uvajanju sprememb strateško vlogo – velikokrat so posredniki med oddelki in vodstvom. 

Vsakodnevno se spopadajo s težavami, ki so povezane z zaposlenimi, zato je pomembno, da 

razmišljajo in iščejo rešitve, ki jim bodo v prihodnosti pomagale, da znajo predstaviti rešitve 

vodstvu in jim stati ob strani v času sprememb. V procesu uvajanja politike družini prijaznega 

podjetja je naloga kadrovskega oddelka, da ugotovi, katere potrebe so prisotne na vsakem 

posameznem oddelku in katere so prisotne na vseh oddelkih. Razmišljati morajo tudi o tem, 

kakšni bodo stroški in vedeti, na katerem področju so ukrepi najbolj potrebni. V času 

sprememb pa je njihova naloga tudi nadzor poteka implementacije in spremljanje učinka na 

zaposlenih (Vidovič 2010, 28). 

Vodje posameznih oddelkov oziroma srednji management morajo uravnovesiti med navodili 

vodstva ter delavci, ki jim morajo ta navodila predstaviti na najboljši možen način. Njihov 

največji cilj je ustvariti in obdržati pravo motivacijo za spremembe med delavci. Potruditi se 

morajo, da njihovi oddelki delujejo kot moštvo, da vključijo čim več ljudi in pridobijo njihovo 

zaupanje ter jim pokažejo prednosti novih sprememb. Ker se zaposlenih spremembe najbolj 

tičejo, je pomembno, da se jih vključi v proces uvajanja sprememb. Zaželeno je, da se jih 

povpraša po njihovem mnenju, hkrati pa morajo imeti zaposleni možnost, da podajo povratno 

informacijo, saj je njihovo razumevanje ključno za uspešno vpeljavo sprememb (Tešnjak 

2009). 
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3 EMPIRIČNE UGOTOVITVE 

Poglavje o empiričnih ugotovitvah je namenjeno predstavitvi rezultatov raziskave, ki je bila 

leta 2015 izvedena v podjetju Hoteli Bernardin z namenom evalvacije vpeljanih ukrepov, 

ugotavljanja stanja ter potreb po dodatnih ukrepih z namenom pridobitve polnega certifikata 

DPP. V naslednjih podpoglavjih je najprej predstavljeno podjetje, kot družini prijazno 

podjetje, nato bodo predstavljeni metodologija raziskave in njeni izsledki. 

3.1. Družini prijazno podjetje Hoteli Bernardin d. d. 

V podjetju Hoteli Bernardin so iz kataloga ukrepov izbrali naslednje ukrepe, ki se sedaj 

izvajajo že tri leta, od leta 2012 do leta 2015(Hoteli Bernardin, d. d. 2014): 

 otroški časovni bonus, 

 tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, 

 ukrepi za varovanje zdravja, 

 komuniciranje z zaposlenimi, 

 komuniciranje z zunanjo javnostjo, 

 raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, 

 izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, 

 razvoj socialnih veščin za vodilne, 

 obdaritev novorojenca, 

 varstvo šolskih otrok v podjetju, 

 novoletno obdarovanje otrok. 

Vsem zaposlenim je omogočena možnost koriščenja pravic iz skupnega nabora zgoraj 

navedenih ukrepov. Pri tem ima zelo veliko vlogo vodstveni kader, ki je dolžan poskrbeti za 

ozaveščanje zaposlenih o pravicah, povezanih s tematiko družini prijaznega podjetja, ter 

delavcem omogočiti izrabo ukrepov ob upoštevanju narave delovnega procesa. O vseh 

ukrepih so zaposleni sprotno obveščeni prek elektronske pošte, oglasnih desk, internega 

glasila in javnih map (Hoteli Bernardin 2014). V naslednjih podpoglavjih bomo predstavili 

vsakega izmed ukrepov. 

3.1.1 Otroški časovni bonus 

Otroški časovni bonus je ukrep, ki staršem, ki svoje malčke prvič uvajajo v vrtec, v tednu 

uvajanja omogoča fleksibilni delovnik z največ triurno dnevno odsotnostjo oziroma do 

petnajsturno tedensko odsotnostjo z dela. Poleg tega staršem prvošolčkov, ki na prvi šolski 

dan otroke pospremijo v šolo, omogoča koriščenje dodatnega dne plačanega dopusta. Ukrep 

se izvaja ob upoštevanju delovnega procesa (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 
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Nameni ukrepa so utrjevanje vrednote družini prijaznega podjetja, povečevanje motivacije za 

delo, produktivnosti in pripadnosti zaposlenih podjetju ter zmanjševanje njihove stiske in 

stresa ob pomembnih dnevih njihovih otrok. Odgovorna oseba za izvajanje ukrepa otroški 

časovni bonus v sektorju kadri in organizacija je zadolžena, da pred prvim septembrom 

pripravi seznam prvošolcev v tekočem letu ter o tem obvesti vodje oddelkov in sektorjev, v 

katerih so zaposleni starši bodočih prvošolčkov. Delavec mora nameravano odsotnost 

predhodno napovedati neposrednemu vodji, ki delavcu izda obrazec za koriščenje izrednega 

dopusta. Oseba, ki skrbi za evidenco vnosa letnih dopustov, bolniških odsotnosti in izrednih 

dopustov, delavcu evidentira dogodek v elektronski evidenci delovnega časa ter vodi 

evidenco o izrabi izrednega dopusta zaposlenih ob vstopu njihovih otrok v prvi razred 

osnovne šole in evidenco o fleksibilnem delovniku z zmanjšano časovno prisotnostjo 

zaposlenega ob uvajanju otroka v vrtec za vse zaposlene (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.2 Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

Ustanovil se je poseben tim (projektna skupina), katerega osnovni namen je, da njegovi člani 

obravnavajo vsebine s področja družini prijaznega podjetja ter zbirajo in uvajajo nove, boljše 

metode dela, ki so usmerjene v boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 

Naloge tima so spremljanje dejanskih potreb zaposlenih, sistematično zbiranje novih idej, 

spremljanje zadovoljstva zaposlenih v zvezi s tematiko usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja. Tim se sestane najmanj dvakrat letno. Vodja tima pripravi zapisnik 

vsakokratnega sestanka. Na koncu koledarskega leta tim pripravi končno poročilo z namenom 

pregleda stanja na področju izvajanja ukrepov, ki ga posreduje upravi in nadzornemu svetu 

(Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.3 Ukrepi za varovanje zdravja 

Vsak zaposleni je na svojem delovnem mestu izpostavljen določenim obremenitvam in 

tveganjem. Podjetje pripravi ponudbo ukrepov za njihovo zmanjšanje (treningi sproščanja, 

športne aktivnosti, udeležba na športnih dogodkih, vodena vadba, informativni dogodki o 

posebnih zdravstvenih tveganjih, preventivne delavnice za zmanjšanje psihičnih obremenitev 

itd.). Pri načrtovanju aktivnosti podjetje upošteva družinsko situacijo zaposlenih. Med aktivne 

oblike tega ukrepa spadajo naslednje aktivnosti (Hoteli Bernardin, d. d. 2014): 

 brezplačne organizirane telesne aktivnosti (vodena vadba v popoldanskem času, istrski 

maraton, DM tek, športni dan za zaposlene itd.), 

 koriščenje wellness storitev in savn – 50-odstotni popust za zaposlene in 30-odstotni 

popust za družinske člane (ukrep je trenutno ukinjen zaradi davčnih razlogov), 

 izobraževanja s področja varovanja zdravja (seminarji, predavanja, delavnice z namenom 

promocije zdravja). 
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3.1.4 Komuniciranje z zaposlenimi 

Na podlagi različnih orodij se zaposlenim predstavijo aktualni in na novo sprejeti ukrepi ter 

aktivnosti za usklajevanje dela in družine (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

Sektor za korporativno komuniciranje ter sektor kadri in organizacija sta odgovorna za 

izvajanje ukrepa komuniciranje z zaposlenimi ter poleg informiranja v pisni in elektronski 

obliki vodita evidence in pripravljata analize o informiranju zaposlenih – število in vsebino 

objav v pisni in elektronski obliki itd. (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.5 Komuniciranje z zunanjimi javnostmi 

Podjetje Hoteli Bernardin o vseh aktivnostih s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja komunicira z zunanjo javnostjo (v okviru odnosov z javnostmi). Projekt družini 

prijaznega podjetja podjetje predstavlja kot sestavni del svoje organizacijske kulture (Hoteli 

Bernardin, d. d. 2014). 

Komunikacija z zunanjimi deležniki se izvaja prek objav, člankov in tematik v zvezi z družini 

prijaznim podjetjem v lokalnih in regionalnih medijih ter prek internetne strani (objavljeni so 

bili na primer članki v glasilu podjetja, v Primorskih novicah ipd.). Komunikacija z zunanjimi 

deležniki se izvaja tudi prek uporabe logotipa Družini prijazno podjetje na oglasih za nove 

zaposlitve, internetni strani družbe ter v nekaterih P&R in marketinških dejavnostih (Hoteli 

Bernardin, d. d. 2014). 

Obveznost in hkrati osnovno načelo vodij sektorjev in oddelkov v komunikaciji z zunanjimi 

deležniki je, da spoštljivo ravnajo z zaposlenimi, pri čemer je poudarek na tem, da je uvajanje 

vrednot družini prijaznega podjetja njihova pomembna naloga. Sektor za korporativno 

komuniciranje je odgovoren za izvajanje tega ukrepa ter skrbi za evidenco in analizo objav za 

zunanjo javnost na letni ravni (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.6 Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine 

Podjetje si pridobi informacije o zadovoljstvu zaposlenih s pomočjo vprašalnikov, intervjujev 

ter predlogov s strani zaposlenih. Primer takšnega zbiranja informacij je med drugim tudi 

raziskava, predstavljena v naslednjem poglavju. 

Nameni ukrepa so boljše poznavanje in sprotno pridobivanje mnenj zaposlenih in njihovih 

dejanskih potreb, spremljanje njihovega zadovoljstva z reševanjem problematike usklajevanja 

družinskega in poklicnega življenja ter sistematično zbiranje novih idej (Hoteli Bernardin, 

d. d. 2014). 
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V triletnem obdobju se na nivoju podjetja izvede anketa na temo usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja. V sodelovanju z Ekvilib inštitutom se pripravi za to ustrezen vprašalnik 

in izvede analiza pridobljenih podatkov. Kot smo že omenili, so rezultati tega predstavljeni v 

naslednjem poglavju. Odgovorne osebe za izvajanje ukrepa raziskave med zaposlenimi so 

odgovorni vodja in člani tima (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.7 Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine 

V začetni fazi pridobitve Certifikata DPP podjetje organizira izobraževanje za vodje, kjer jim 

je predstavi njegov osrednji pomen. Vodje se med drugim informira tudi o sprejetih ukrepih 

družini prijaznega podjetja. Nameni ukrepa so učinkovitejše vodenje in ravnanje z 

zaposlenimi, senzibilizacija vodij glede problematike usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja ter večje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih (Hoteli Bernardin, d. d. 2014).  

V skladu z letnim planom izobraževanj se izvede program usposabljanja vodij na področju 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Poročanje se izvede v sklopu letnega 

poročanja upravi o ukrepih za družini prijazno podjetje. Usposabljanje vodij lahko izvede 

nekdo izmed članov projektne skupine (po ustreznem predhodnem izobraževanju) ali pa se za 

izvedbo izobraževanja pooblasti Ekvilib inštitut. Odgovorna oseba za izvajanje tega ukrepa je 

oseba, ki je opravila ustrezno usposabljanje (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.8 Razvoj socialnih veščin za vodilne 

Glavna namena tega ukrepa sta poglobljeno razumevanje problematike usklajevanja 

družinskega in poklicnega življenja ter sposobnost reševanja težav, ki bi lahko nastale zaradi 

različnih potreb in interesov (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

Izvede se izobraževanje za različne nivoje vodenja na temo razvoja socialnih veščin vodilnih. 

V prvi in drugi nivo vodenja spadajo direktorji hotelov in vodje oddelkov. Izobraževanja za 

vodje lahko izvede nekdo izmed članov projektne skupine za Certifikat DPP (po ustreznem 

predhodnem izobraževanju) ali zunanja izobraževalna ustanova (Hoteli Bernardin, d. d. 

2014). 

3.1.9 Obdaritev novorojenca 

Vsakega novorojenca zaposlenega se finančno obdari. Namen ukrepa je, da se družba uveljavi 

kot naklonjena družinam z majhnimi otroki, s čimer se povečata zadovoljstvo in pripadnost 

zaposlenih. Zaposleni za svojega novorojenca prejme finančno nagrado v vrednosti 40 EUR 

in čestitko (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). V primeru, da sta v podjetju zaposlena oba starša, se 

bon dodeli samo enkrat. Za upravičenost dodelitve mora vsak zaposleni sektorju kadri in 

organizacija v vpogled dostaviti rojstni list novorojenčka. Odgovorna oseba za izvajanje tega 
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ukrepa je oseba iz sektorja kadri in organizacija, ki na koncu meseca pripravi poročilo o 

številu obdaritev (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.10 Varstvo šolskih otrok v podjetju 

V času poletnih počitnic podjetje organizira varstvo otrok, ki se imenuje Morski konjiček. 

Izvaja se v času šolskih počitnic za šoloobvezne otroke in otroke, ki obiskujejo vrtec 

(praviloma zajema varstvo otrok in vnukov od petega do petnajstega leta starosti, starostni 

razpon pa lahko med leti niha). Ukrep ne predstavlja zgolj varstva za otroke, temveč celotno 

poletno doživetje, ki vsebuje športne ali morske igre, kreativne delavnice, animacijo, lutkovno 

predstavo, kosilo, različne izlete ter igre v vodi in na plaži. Cena petdnevnega varstva je 30 

EUR na otroka ali 25 EUR na otroka ob prijavi dveh ali več otrok (Hoteli Bernardin, d. d. 

2014). Nameni ukrepa so večanje občutka pripadnosti med zaposlenimi, razbremenitev 

zaposlenega in njegovih družinskih članov ob izrednih situacijah, povečanje zadovoljstva, 

ustvarjanje pozitivne klime in zmanjševanje stresa. Sektor kadri in organizacija prek različnih 

kanalov komuniciranja vse zaposlene obvešča o možnostih koriščenja tega ukrepa. Prav tako 

zbira prijavnice in jih posreduje vodji animacije, ki organizira varstvo za otroke. Prijavnica je 

tudi podlaga za obračun cene varstva (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). 

3.1.11 Novoletno obdarovanje otrok 

Podjetje organizira novoletno obdarovanje otrok zaposlenih. Obdarijo se vsi otroci od 

dopolnjenega enega leta do osmega leta starosti. Otroci dobijo vabilo na novoletno predstavo 

z obiskom Dedka Mraza, ki poteka v prostorih podjetja, natančneje v glavni restavraciji. 

Dedek Mraz na predstavi vsakemu otroku izroči darilo v vrednosti 25 EUR, otroci pa se nato 

še posladkajo z novoletnimi slaščicami (Hoteli Bernardin, d. d. 2014). Namena tega ukrepa 

sta povečanje občutka pripadnosti med zaposlenimi in s tem zadovoljstvo zaposlenih, družba 

pa se uveljavi kot podjetje, naklonjeno zaposlenim z majhnimi otroki.  

3.2. Metode raziskovanja 

Kot raziskovalni instrument je v raziskavi uporabljen anketni vprašalnik polzaprtega tipa, ki 

so ga v podjetju Hoteli Bernardin uporabili z namenom obvezne analize (anketiranje 

zaposlenih o zadovoljstvu z vpeljanimi ukrepi) po preteku treh let od pridobitve certifikata 

DPP. Cilj magistrske naloge je v okviru ukrepov podrobneje proučiti zadovoljstvo z 

usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih ter na osnovi rezultatov raziskave 

podati predloge za dodatne ukrepe. 

Vprašalnik je last Ekvilib inštituta, Fakultete za družbene vede v Ljubljani (Katedra za 

socialni in kadrovski management) in Ekonomske fakultete v Ljubljani ter je bil sestavljen 
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prav z namenom preverjanja zadovoljstva zaposlenih z ukrepi omenjenega certifikata. V 

raziskavi je tako šlo za namensko opravljeno anketiranje v okviru pridobitve polnega 

certifikata. V magistrski nalogi smo tako uporabili rezultate ankete, ki so bili namensko 

pridobljeni za preverjanje v certifikacijskem postopku, torej ni šlo za anketiranje, katerega 

izključni namen bi bil izdelava raziskave v sklopu magistrske naloge.  

Anketni vprašalnik sestavlja pet sklopov: A – Vloga delovnega okolja pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja; B – Koriščenje ukrepov; C – Vloga družine, prijateljev in 

tretjih oseb na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; D – Izkušnje z 

usklajevanjem in E – Splošna vprašanja. Vsak izmed sklopov vsebuje do šest vprašanj, od 

katerih imajo številni še svoja podvprašanja. Pri večini vprašanj morajo anketiranci označiti 

stopnjo svojega strinjanja s podano trditvijo na petstopenjski lestvici (1 – sploh ne soglašam, 

5 – močno soglašam), pri nekaterih vprašanjih pa morajo odgovor tudi vpisati, obkrožiti en 

odgovor izmed šestih ipd. Na koncu lahko anketirani v raziskavi podajo tudi svoje predloge. 

Rezultati vprašalnika se točkujejo po ključu Ekvilib inštituta. V naslednjem poglavju jih 

bomo ustrezno predstavili v grafični in opisni obliki ter jih interpretirali v skladu z 

zastavljenimi hipotezami in trenutnim stanjem v podjetju. 

Vzorec raziskave predstavljajo zaposleni v podjetju Hoteli Bernardin, ki so različnih spolov in 

starosti ter znotraj podjetja delajo na različnih delovnih mestih. Gre za vse zaposlene, ne glede 

na to, ali imajo svoje družine z otroki ali ne. K izpolnjevanju ankete so bili pisno, preko 

elektronske pošte oziroma ustno, s strani vodje posameznega oddelka, povabljeni vsi 

zaposleni, ki jih je v podjetju 419. Od vseh zaposlenih je vprašalnik ustrezno izpolnilo in 

oddalo 189 zaposlenih, kar se približno ujema s pričakovanim 50-odstotnim osipom. Trije 

anketiranci na vprašalnik niso ustrezno odgovorili. Vsi anketirani, ki so vrnili izpolnjen 

vprašalnik, niso odgovorili na vsa vprašanja, zato je ponekod število anketirancev manjše od 

189. Pri nekaterih vprašanjih je bilo možnih več odgovorov, zato v določenih primerih 

seštevek frekvenc presega število anketiranih. Anketiranje je potekalo maja in junija 2015, v 

dveh sklopih, zaposleni pa so vprašalnike reševali v prostorih hotela (v eni izmed kongresnih 

dvoran), med delovnim časom in v mirnem okolju, brez motenj. Na voljo so imeli dovolj 

časa, da so vprašalnik lahko izpolnili. Anketiranje je potekalo z namenom pridobitve polnega 

certifikata v sodelovanju med podjetjem Hoteli Bernardin in Fakulteto za družbene vede. 

Anketiranci so vnaprej natisnjene vprašalnike izpolnjevali ročno. Vprašalnike jim je razdelila 

odgovorna oseba iz kadrovske službe, ki je tudi prevzela izpolnjene vprašalnike. Anketiranje 

je bilo anonimno, kar je razvidno tudi iz vprašalnika, ki se nahaja v prilogi naloge. Po poteku 

izpolnjevanja smo vse odgovore na anketni vprašalnik vnesli v spletno mesto www.1ka.si (en 

klik anketa) ter podatke izvozili v Excel tabelo za nadaljnjo uporabo v statističnem orodju 

SPSS. 

http://www.1ka.si/
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V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: Večina zaposlenih ni v celoti zadovoljna z vpeljanimi ukrepi v okviru projekta 

»Družini prijazno podjetje«, saj se ukrepi nanašajo le na ozek segment zaposlenih, ki 

imajo majhne otroke. 

 H2: Ni statistično pomembnih razlik med spoloma glede zadovoljstva z ukrepi v okviru 

projekta »Družini prijazno podjetje«. 

 H3: Večina zaposlenih, ki so do ukrepov upravičeni, je vsaj enega izmed ukrepov že 

koristila. 

Hipoteze bomo v nadaljevanju preverili s pomočjo statističnega orodja SPSS. Uporabljeni 

bodo t-test za neodvisne vzorce, enosmerni t-test, hi-kvadrat test ter binomski test. 

3.3. Rezultati in ugotovitve 

V raziskavi je, kot že omenjeno, sodelovalo skupno 189 anketirancev, od tega 54 zaposlenih v 

Grand hotelu Bernardin, 39 zaposlenih v hotelu Histrion, 16 zaposlenih v hotelu Salinera, 37 

zaposlenih v hotelu San Simon in 43 zaposlenih v službi za prodajo in marketing ter v kampu. 

V nadaljevanju bomo sistematično prikazali rezultate za celotno podjetje Hoteli Bernardin. 

Poudariti moramo, da ko bomo v nadaljevanju govorili o anketirancih raziskave in odstotku 

od anketirancev raziskave, ne bomo govorili o vseh zaposlenih, temveč zgolj o slabi polovici 

zaposlenih. Vprašalnik je namreč pravilno izpolnilo zgolj 189 od 419 zaposlenih. Pri 

interpretaciji rezultatov moramo torej vzeti v obzir, da bi bili rezultati veliko bolj 

reprezentativni za podjetje kot celoto, če bi imeli višji odstotek veljavno izpolnjenih 

vprašalnikov. 

Prvo vprašanje se je glasilo: »Ali ste seznanjeni z družini prijaznimi ukrepi v vašem 

podjetju?« Odgovori vseh anketirancev na to vprašanje in tri podvprašanja so prikazani v 

preglednici 1. 
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Preglednica 1: Prikaz odgovorov na prvo vprašanje in podvprašanja 

Ali ste seznanjeni z družini prijaznimi ukrepi v vašem podjetju? 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. 

enot 

 Da Ne Skupaj   

Seznanjen/-a sem, da je podjetje 

prejelo certifikat »Družini prijazno 

podjetje«. 

179 

(94 %) 

11 

(6 %) 

190 (100 %) 190 192 

Vem, na koga se lahko obrnem v 

zvezi s koriščenjem družini 

prijaznih ukrepov. 

119 

(76 %) 

37 

(24 %) 

156 (100 %) 156 192 

Imam možnost, da dajem predloge v 

zvezi z družini prijaznimi ukrepi v 

našem podjetju. 

89 

(59 %) 

61 

(41 %) 

150 (100 %) 150 192 

Imam dovolj informacij o 

koriščenju družini prijaznih 

ukrepov. 

94 

(61 %) 

60 

(39 %) 

154 

(100 %) 

154 192 

Vir. lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz preglednice 1, je večina zaposlenih (94 %) seznanjena s tem, da je podjetje 

prejelo Certifikat DPP, vseeno pa obstaja 6 % zaposlenih, ki tega ne vedo, zato bi bilo nekaj 

energije še vedno treba vložiti v ozaveščanje o tem certifikatu. Vseeno je zavedanje o 

certifikatu visoko izraženo in ne predstavlja problematike, ki bi jo morali izrazito izpostaviti. 

Nižje je izraženo strinjanje z naslednjimi tremi podtrditvami, še posebej s trditvijo »imam 

možnost, da dajem predloge v zvezi z družini prijaznimi ukrepi v našem podjetju«. S to 

trditvijo se strinja le 59 % zaposlenih, medtem ko jih 41 % meni, da nimajo možnosti dajanja 

predlogov. To je torej področje, na katerem bi bilo treba še kaj narediti. Zaposleni bi morali 

dobiti občutek, da lahko podajajo predloge. Čeprav so vsi zaposleni dobili informacije o 

projektu Družini prijazno podjetje, ki se sedaj v podjetju Hoteli Bernardin izvaja že tri leta, po 

pošti, skupaj s plačilno listo, in čeprav je bil v podjetju objavljen e-naslov, na katerega 

zaposleni lahko pošiljajo predloge, še vedno skoraj polovica anketirancev meni, da nima 

možnosti dajanja predlogov. Mogoče bi bilo dobro zaposlenim zagotoviti bolj osebno 

možnost podajanja predlogov, na primer podrobneje kar na letnih razgovorih, saj to ne bi 

prineslo nobene dodatne časovne ali finančne obremenitve za podjetje. Poleg tega je 

vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore uradni 

ukrep po katalogu ukrepov DPP s področja razvoja zaposlenih, ki ga je potemtakem možno 

izbrati v naslednjem obdobju. 

Za boljšo preglednost so rezultati prikazani tudi na sliki 2, iz katere je jasno razvidno, da se je 

najmanj anketirancev strinjalo z zadnjima dvema trditvama. 
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Slika 2: Prikaz odgovorov na prvo vprašanje 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Drugo vprašanje se je glasilo: »Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede koriščenja v 

podjetju sprejetih ukrepov?« Posamezne trditve in stopnje strinjanja z njimi so prikazane v 

preglednici 2. 

Preglednica 2: Prikaz odgovorov na drugo vprašanje in podvprašanja 

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede koriščenja v podjetju sprejetih ukrepov? 

Podvprašanja       M SD 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Skupaj   

Z družini prijaznimi 

ukrepi, ki jih nudi 

delodajalec, sem 

zadovoljen/-na. 

13 

(8 %) 

13 

(8 %) 

27 (17 

%) 

74 

(47 %) 

31 

(20 %) 

158 

(100 %) 

3,6 1,1 

Ukrepe lahko koristi 

večina 

zaposlenih, če to 

dopušča 

delovni proces. 

12 

(8 %) 

12 

(8 %) 

15 (10 

%) 

83 

(54 %) 

32 

(20 %) 

154 

(100 %) 

3,7 1,1 
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koriščenjem družini prijaznih ukrepov.

Imam možnost, da dajem predloge v zvezi z

družini prijaznimi ukrepi v našem podjetju.

Imam dovolj informacij o koriščenju družini

prijaznih ukrepov.

Ne Da
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Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede koriščenja v podjetju sprejetih ukrepov? 

Podvprašanja       M SD 

Večina ukrepov je 

namenjena 

zaposlenim, ki 

imajo predšolske ali 

šoloobvezne otroke. 

7 

(5 %) 

3 

(2 %) 

10 (7 

%) 

73 

(51 %) 

51 

(35 %) 

144 

(100 %) 

4,1 1,0 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz preglednice 2, se največ anketirancev (35 % + 51 % = 86 %) strinja in 

povsem strinja s trditvijo, da je večina ukrepov namenjena zaposlenim, ki imajo predšolske ali 

šoloobvezne otroke. Z ostalima dvema trditvama, torej da so z družini prijaznimi ukrepi 

zadovoljni in da ukrepe lahko koristi večina zaposlenih, če to dopušča delovni proces, se 

strinja in povsem strinja manj anketirancev (67 % in 75 %), čeprav še vedno več kot polovica. 

Že iz aritmetične sredine, ki je najvišja pri zadnji trditvi, lahko zaključimo, da so se 

anketiranci najbolj strinjali prav z njo. Iz standardnega odklona je razvidno, da je razpršenost 

odgovorov pri vseh treh trditvah podobna, ne pa tako zelo nizka. Anketiranci si med seboj 

torej niso enotni v mnenjih glede ukrepov.  

Za boljšo preglednost so odgovori na drugo vprašanje prikazani tudi na sliki 3, iz katere je 

jasno razvidno, da se anketiranci v največji meri strinjajo s trditvijo, da je večina ukrepov 

namenjena zaposlenim, ki imajo predšolske ali šoloobvezne otroke. Z ostalima dvema 

trditvama, torej da ukrepe lahko koristi večina zaposlenih, če to dopušča delovni proces, in da 

so z družini prijaznimi ukrepi zadovoljni, se anketiranci strinjajo v manjši meri. Vseeno se z 

vsemi tremi trditvami strinja več kot polovica anketirancev. 

 

Slika 3: Prikaz odgovorov na drugo vprašanje 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 
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Tretje vprašanje se je glasilo: »Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede vloge vodstva in 

nadrejenih pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja?« Posamezne trditve in stopnje 

strinjanja z njimi so prikazane v preglednici 3. 

Preglednica 3: Prikaz odgovorov na tretje vprašanje in podvprašanja 

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede vloge vodstva in nadrejenih pri usklajevanju zasebnega in 

poklicnega življenja? 

Podvprašanja Odgovori M SD 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Skupaj   

Težave glede 

usklajevanja 

dela in družinskih 

obveznosti 

lahko zaupam 

svojemu vodji. 

10 

(6 %) 

8 

(4 %) 

16 (9 

%) 

84 

(46 %) 

63 

(35 %) 

181 

(100 %) 

4,0 1,1 

Z mojim 

neposrednim vodjem 

običajno najdeva 

način, kako 

rešiti probleme 

usklajevanja. 

5 

(3 %) 

7 

(4 %) 

14 (8 

%) 

72 

(40 %) 

80 

(45 %) 

178 

(100 %) 

4,2 0,9 

Vodstvo podjetja 

upošteva in 

podpira reševanje 

problemov, 

ki so povezani z 

usklajevanjem dela in 

družinskih 

obveznosti. 

11 

(7 %) 

9 

(5 %) 

32 (20 

%) 

74 

(45 %) 

38 

(23 %) 

164 

(100 %) 

3,7 1,1 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz preglednice 3, se s prvima dvema trditvama strinja in povsem strinja večina 

zaposlenih. S trditvijo, da težave glede usklajevanja dela in družinskih obveznosti zaposleni 

lahko zaupa svojemu vodji, se tako strinja in povsem strinja 81 % anketirancev, s trditvijo, da 

z neposrednim vodjem zaposleni običajno najde način, kako rešiti probleme usklajevanja, pa 

se strinja in povsem strinja 85 % anketirancev. Drugače pa je s tretjo trditvijo, torej da 

vodstvo podjetja upošteva in podpira reševanje problemov, ki so povezani z usklajevanjem 

dela in družinskih obveznosti, s katero se strinja in povsem strinja 68 % anketirancev, nižje pa 

je število anketirancev, ki se ne strinjajo, sploh ne strinjajo in se niti strinjajo niti ne strinjajo. 

Iz tega bi lahko zaključili, da zaposleni s svojimi neposrednimi vodji lahko uspešno rešujejo 

probleme usklajevanja dela in družinskih obveznosti, manj pa zaupajo vodstvu podjetja in 
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tako ne verjamejo v celoti, da to vedno upošteva in podpira reševanje dotične problematike. 

Na tem mestu torej vodstvo lahko še veliko naredi in izboljša izvajanje ukrepov v praksi, na 

primer prisluhne ob nastanku problema ali ob oteženem usklajevanju družinskih in službenih 

obveznosti ter ponudi ustrezno rešitev ali mediacijo. Takšno problematiko je navadno bolje 

obravnavati individualno, ker se družinske obveznosti zaposlenih tudi zelo razlikujejo. Zato bi 

bilo verjetno pametno na to temo uvesti nekakšne konzultacije, na katerih bi zaposleni lahko 

predočili svoj problem vodstvenemu kadru, ki bi potem lahko to problematiko vključil v 

nadaljnje ukrepe. Ker v podjetju deluje tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, 

bi lahko svoje delovanje v večji meri usmeril v to problematiko. Čeprav se z zadnjo trditvijo 

strinja najmanj anketirancev, se jih vseeno strinja 68 %, iz česar lahko zaključimo, da se jih 

večina strinja in stanje na tem področju ni alarmantno. Zaradi boljše preglednosti so odgovori 

na tretje vprašanje prikazani na sliki 4, iz katere je jasno razvidno, da se anketiranci najmanj 

strinjajo z zadnjo trditvijo. 

Slika 4: Prikaz odgovorov na tretje vprašanje 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Četrto vprašanje se je glasilo: »Ocenite svoje strinjanje glede vloge sodelavcev pri 

usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja.« Posamezne trditve in stopnje strinjanja z 

njimi so prikazane v preglednici 4. 
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Preglednica 4: Prikaz odgovorov na četrto vprašanje in podvprašanja 

Ocenite svoje strinjanje glede vloge sodelavcev pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. 

Podvprašanja Odgovori M SD 

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Skupaj   

Sodelavci/-ke brez otrok 

razumejo težave, ki jih 

imajo 

sodelavci z otroki. 

7 

(4 %) 

16 

(9 %) 

39 (22 

%) 

84 

(47 %) 

31 

(18 %) 

177 

(100 %) 

3,7 1,0 

Sodelavci/-ke mi nudijo 

podporo pri 

usklajevanju dela 

in družinskih 

obveznosti. 

6 

(3 %) 

13 

(7 %) 

29 (16 

%) 

89 

(49 %) 

43 

(24 %) 

180 

(100 %) 

3,8 1,0 

S sodelavci/-kami si 

priskočimo na pomoč, 

kadar 

zaradi družinskih 

obveznosti 

kdo izmed nas ne more 

izpolniti delovnih nalog. 

8 

(4 %) 

6 

(3 %) 

18 (10 

%) 

81 

(44 %) 

70 

(38 %) 

183 

(100 %) 

4,1 1,0 

Sodelavci/-ke, ki ne 

morejo 

koristiti ukrepov, se 

počutijo 

prikrajšani/-e. 

15 

(9 %) 

15 

(9 %) 

44 (27 

%) 

65 

(39 %) 

27 

(16 %) 

166 

(100 %) 

3,4 1,1 

Sodelavci/-ke so bolj 

Obremenjeni/-e zaradi 

prevzemanja dela 

sodelavcev, ki koristijo 

ukrepe. 

22 

(13 %) 

20 

(11 %) 

57 (33 

%) 

54 

(31 %) 

21 

(12 %) 

174 

(100 %) 

3,2 1,2 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz preglednice 4, se zaposleni najbolj strinjajo s trditvijo, da si s sodelavci/-

kami priskočijo na pomoč, kadar zaradi družinskih obveznosti kdo izmed njih ne more 

izpolniti delovnih nalog (strinja se jih 82 %). Druga trditev, s katero se tudi po večini 

strinjajo, je, da jim sodelavci/-ke nudijo podporo pri usklajevanju dela in družinskih 

obveznosti (strinja se jih 73 %). Podobno je tudi s tretjo trditvijo, ki pravi, da zaposleni brez 

otrok razumejo težave, ki jih imajo zaposleni z otroki (strinja se jih 65 %). S trditvami, ki se 

nanašajo na negativne vidike zaposlenih pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, 

pa se zaposleni strinjajo v manjši meri. To sta trditvi, da se zaposleni, ki ne morejo koristiti 
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ukrepov, počutijo prikrajšane (strinja se jih 55 %) in da so zaposleni bolj obremenjeni zaradi 

prevzemanja dela sodelavcev, ki koristijo ukrepe (strinja se jih 43 %). S tema dvema 

trditvama se zaposleni po večini niti strinjajo niti ne strinjajo. Iz tega lahko zaključimo, da 

vloga zaposlenih pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja dobro deluje in da na tem 

področju najverjetneje ni večjih težav. Zaradi večje preglednosti so odgovori na četrto 

vprašanje prikazani tudi na sliki 5, iz katere je razvidno, da se zaposleni med seboj dobro 

usklajujejo pri kombiniranju dela in družinskih obveznosti. 

 

Slika 5: Prikaz odgovorov na četrto vprašanje 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Peto vprašanje se je glasilo: »Za vsak ukrep posebej navedite, ali ste ga koristili ali ne.« 

Posamezne trditve in stopnje strinjanja z njimi so prikazane v preglednici 5. 

Preglednica 5: Prikaz odgovorov na peto vprašanje in podvprašanja 

 

Podvprašanja 

 

Odgovori 

Anketiranci, ki so do 

ukrepa upravičeni 

 Sem koristil/-a Nisem koristil/-a Skupaj  

Razvoj socialnih 

veščin 

40 

(22 %) 

145 

(78 %) 

185 (100 

%) 

48 (26 %) vodstveni 

položaj 

Otroški časovni 

bonus 

26 

(14 %) 

159 

(86 %) 

185 (100 

%) 

100 (54 %) otroci od 

1 do 5 let in od 6 do 

14 let 

Izobraževanje vodij 

na 

področju 

usklajevanja dela in 

družine 

48 

(25 %) 

132 

(73 %) 

180 (100 

%) 

48 (27 %) vodstveni 

položaj 
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Podvprašanja 

 

Odgovori 

Anketiranci, ki so do 

ukrepa upravičeni 

 Sem koristil/a Nisem koristil/a Skupaj  

Tim za usklajevanje 

poklicnega in 

družinskega 

življenja 

19 

(10 %) 

167 

(90 %) 

186 (100 

%) 

186 (100 %) vsi 

Ukrepi za varovanje 

zdravja 

60 

(32 %) 

129 

(68 %) 

189 (100 

%) 

189 (100 %) vsi 

Komuniciranje z 

zaposlenimi 

70 

(38 %) 

114 

(62 %) 

184 (100 

%) 

189 (100 %) vsi 

Obdaritev 

novorojenca 

22 

(12 %) 

164 

(88 %) 

186 (100 

%) 

3 (2 %) otroci do 

enega leta 

Novoletno 

obdarovanje otrok 

58 

(31 %) 

131 

(69 %) 

189 (100 

%) 

100 (53 %) otroci od 

1 do 5 let in od 6 do 

14 let 

Varstvo šolskih 

otrok v 

podjetju 

11 

(6 %) 

174 

(94 %) 

185 (100 

%) 

55 (30 %) otroci od 6 

do 14 let 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Na prvi pogled iz preglednice 5 izhaja, da je ukrepe koristilo le majhno število anketirancev, 

vendar ni povsem tako. Upoštevati moramo namreč zadnji stolpec, ki nam pove, koliko 

anketirancev je do posameznega ukrepa upravičenih. Otroškega časovnega bonusa in 

obdarovanja otrok na primer ne morejo koristiti anketiranci, ki nimajo toliko starih otrok ipd. 

V nadaljevanju bomo predstavili koriščenje ukrepov po sklopih: 

 Najprej se osredotočimo na ukrepa, ki sta bila namenjena le zaposlenim z vodstvenim 

položajem. To sta ukrepa razvoj socialnih veščin in izobraževanje vodij na področju 

usklajevanja dela in družine. Vidimo lahko, da je ta dva ukrepa koristilo 22 % in 26 % 

anketirancev, kar pomeni, da so ukrep po večini koristili vsi, ki so do njega upravičeni. 

 Če se osredotočimo na otroški časovni bonus, pa gre za ukrep, pri katerem imajo 

zaposleni pravico do dodatnega dne izrednega dopusta za spremstvo otroka prvi šolski 

dan v prvem razredu osnovne šole in pravico do fleksibilnega delovnika s časovno 

odsotnostjo do največ treh ur dnevno oziroma do petnajst ur tedensko v tednu, ko se otrok 

uvaja v vrtec. Do ukrepa so torej upravičeni vsi zaposleni, ki otroka uvajajo v vrtec ali 

imajo prvošolčka. Ker nismo imeli natančnega podatka o tem, koliko staršev je v tem ali 

v prejšnjih dveh letih, ko se je ukrep že izvajal, imelo toliko stare otroke, smo vzeli 

skupino anketirancev, ki so v vprašalniku označili, da imajo otroke, stare od ena do pet 
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let (uvajanje v vrtec), in otroke, stare od šest do štirinajst let (prvi šolski dan). Skupina je 

sicer ohlapna in prevelika, vendar smo iz vprašalnika Ekvilib inštituta lahko pridobili le 

te podatke o starosti otrok anketirancev. Skupina je še vedno preobsežna, vendar pa že 

močno zmanjša število anketirancev, ki so do ukrepa upravičeni. Anketirancev, ki so 

označili, da imajo otroke v teh starostnih skupinah, je tako 52 %, tistih, ki so označili, da 

so ta ukrep koristili, pa je 14 %. Lahko torej rečemo, da je ukrep koristilo 26 % 

anketirancev, ki so do njega upravičeni. Ker je skupina upravičenih do ukrepa ocenjena 

zelo na grobo in je očitno prevelika, nam tudi ta odstotek ne pove veliko. Lahko bi spet 

zelo na grobo in okvirno sklepali, da je skupina za polovico prevelika, in tako zaključili, 

da je ukrep koristila približno polovica upravičenih. Za neke resne zaključke o koriščenju 

tega ukrepa pa bi vsekakor morali imeti podatke o tem, koliko zaposlenih je imelo v treh 

letih, odkar se ukrep izvaja, toliko stare otroke in koliko zaposlenih je ukrep koristilo.  

 Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja: Osnovna naloga tega tima 

oziroma projektne skupine je, da njegovi člani obravnavajo vsebine s področja družini 

prijaznega podjetja ter zbirajo in uvajajo nove, boljše metode dela, ki so usmerjene v 

boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Konkretne naloge, ki jih tim 

izvaja, so: spremljanje dejanskih potreb zaposlenih, sistematično zbiranje novih idej ter 

spremljanje zadovoljstva zaposlenih v zvezi s tematiko usklajevanja družinskega in 

poklicnega življenja. Iz preglednice 6 lahko razberemo, da je ta ukrep, do njega 

upravičeni vsi, koristilo 10 % anketirancev. Za ta ukrep tako lahko z gotovostjo trdimo, 

da ga je koristilo malo anketirancev, vendar pa je po drugi strani to ukrep, ki lahko deluje, 

četudi zaposleni neposredno ne čutijo njegovega vpliva oziroma sploh ne vedo, da 

določene aktivnosti izvirajo iz pobude tega tima. Vseeno je naloga tima, da ugotavlja 

dejanske potrebe zaposlenih in njihovo zadovoljstvo z ukrepi konkretno na delovnih 

mestih, med ljudmi, na kraju, kjer se dela izvajajo, da aktivno »diha« z zaposlenimi in na 

tak način v celoti začuti njihove potrebe. Na tak način se bodo morda tudi zaposleni bolj 

zavedali, kako pomembno delo opravlja ta tim. 

 Ukrepi za varovanje zdravja: Namenjeni so zmanjšanju tipičnih telesnih obremenitev na 

delovnem mestu in vsebujejo: brezplačne organizirane telesne aktivnosti, koriščenje 

wellness storitev in savn (50-odstotni popust za zaposlene in 30-odstotni popust za 

družinske člane) ter izobraževanja s področja varovanja zdravja. Ta ukrep je koristilo 

32 % zaposlenih, kar je glede na pomembnost varovanja zdravja tako z vidika 

zaposlenega kot z vidika podjetja občutno premalo. Mogoče se zaposleni ne zavedajo v 

dovoljšni meri, kako pomembna je skrb za zdravje, mogoče so ob obilici drugih 

obveznosti in pomanjkanju časa premalo motivirani za to in se ne zavedajo, da bi imeli 

ob redni telesni aktivnosti več energije za opravljanje obveznosti, mogoče pa je tudi 

finančno doplačilo za wellness storitve zanje prevelik zalogaj. Iz rezultatov je torej 

razvidno, da je 68 % zaposlenih preveč pasivnih, da bi se sami vključili v ukrepe za 

varovanje zdravja, ki so jim na voljo. Zaradi tega in tudi zaradi dejstva, da popust na 

wellness storitve nadalje zaradi davčnih razlogov ne bo več mogoč, predlagamo aktivno, 
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obvezno in samo desetminutno varovanje zdravja kar med delovnim časom, ki poviša 

storilnost vsem zaposlenim in s tem tudi izboljša poslovanje podjetja, a o tem več v 

naslednjem poglavju, kjer bomo konkretno predstavili vse predloge. 

 Komuniciranje z zaposlenimi: S tem ukrepom se zaposlenim s pomočjo obstoječih ali 

novih komunikacijskih orodij predstavijo aktualni in na novo sprejeti ukrepi ter aktivnosti 

za usklajevanje dela in družine. Nameni ukrepa so izboljšati informiranost zaposlenih, 

preprečiti, da bi bili zaposleni neustrezno ali napačno informirani, ter zagotoviti 

kakovostne in pravočasne informacije. Zaposlene se obvešča preko elektronske pošte, 

oglasnih desk, internega glasila in javnih map. Čeprav so bili o ukrepih obveščeni vsi 

zaposleni prek različnih oblik, med drugim tudi pisno, skupaj s plačilno listo, je samo 

38 % anketirancev navedlo, da je ukrep koristilo. Mogoče niso vedeli, kaj ta ukrep sploh 

predstavlja, saj so pri prvem vprašanju po večini navedli, da so s projektom Družini 

prijazno podjetje seznanjeni. Vseeno pa to nakazuje nerazumevanje terminov, povezanih 

z ukrepi, in nekakšno pasivnost zaposlenih v zvezi s sprejemanjem informacij s tega 

področja. Veljalo bi razmisliti o načinih povečanja zanimanja in aktivnega sprejemanja 

informacij s tega področja pri zaposlenih. 

 Obdaritev novorojenca: Zaposleni za svojega novorojenca prejme finančno nagrado v 

vrednosti 40 EUR in čestitko. Da je ta ukrep koristilo, je odgovorilo 12 % anketirancev, 

medtem ko sta samo 2 % napisala, da imata otroka, ki je star do enega leta. Iz tega lahko 

sklepamo, da je ostalih 10 % ukrep koristilo v prejšnjih dveh letih, ko se je že izvajal, 

sedaj pa imajo otroka, ki je že starejši od enega leta. Čeprav nimamo čisto točnega 

podatka o številu staršev z novorojenci v zadnjih treh letih, lahko zaključimo, da je ta 

ukrep visoko koriščen v skupini, ki je do njega upravičena. 

 Novoletno obdarovanje otrok: Vključuje vse otroke v starosti od dopolnjenega enega leta 

do osmega leta starosti, ki dobijo ogled novoletne predstave in darilo. Ta ukrep je 

koristilo 31 % anketirancev, medtem ko ima 53 % anketirancev otroke stare od enega do 

petih let in od šest do štirinajst let. Lahko bi torej rekli, da je ukrep koristilo 58 % 

upravičenih anketirancev, čeprav je tudi tukaj skupina upravičenih preohlapna. Razvidno 

je, da je bil ta ukrep visoko koriščen in je torej zelo priljubljen. Zaposleni na tak način 

ponovno krepijo svoje zadovoljstvo in občutek pripadnosti podjetju. 

 Zadnji ukrep je varstvo šolskih otrok v podjetju: Imenuje se Morski konjiček in se izvaja 

v času šolskih počitnic za šoloobvezne otroke in otroke, ki obiskujejo vrtec (praviloma 

zajema varstvo otrok in vnukov v starosti od pet do petnajst let, starostni razpon pa lahko 

med leti niha). Ukrep ne predstavlja zgolj varstva za otroke, temveč celotno poletno 

doživetje, ki vsebuje športne ali morske igre, kreativne delavnice, animacijo, lutkovno 

predstavo, kosilo, različne izlete ter igre v vodi in na plaži. Cena petdnevnega varstva je 

30 EUR na otroka ali 25 EUR na otroka ob prijavi dveh ali več otrok. Ukrep je koristilo 

samo 6 % anketirancev, s tem da je bilo do njega upravičenih 30 % (otroci v starosti od 

šest do štirinajst let). Lahko torej zaključimo, da je ukrep koristilo 20 % anketirancev, ki 

so do njega upravičeni. Program je zelo lepo pripravljen, vendar je možno, da starši ne 
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vpišejo svojih otrok zaradi finančnih razlogov. Na tem mestu predlagamo popust za 

družine, v katerih je zaposlen samo en starš, in za družine, ki imajo več otrok in imata 

oba starša minimalno plačo. 

Za lažjo predstavo je koriščenje ukrepov glede na skupino, ki je do njih upravičena, 

predstavljeno na sliki 6. Iz nje je razvidno, koliko odstotkov anketirancev iz skupine, ki je do 

ukrepa upravičena, ga je koristilo. 

 

Slika 6: Prikaz odgovorov na peto vprašanje 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Šesto vprašanje se glasi: »Zakaj niste koristili ukrepov?« Posamezne trditve in stopnje 

strinjanja z njimi so prikazane v preglednici 6. 

Preglednica 6: Prikaz odgovorov na šesto vprašanje in podvprašanja 

Zakaj niste koristili ukrepov? 

Podvprašanja Odgovori 

 Ker ga ne 

potrebujem 

(1) 

Ne želim 

obremenjevati 

sodelavcev/-k (2) 

Delovni 

proces mi ne 

dopušča (3) 

Drugo 

(napišite 

kaj):(4) 

Razvoj socialnih veščin 49 (37 %) 23 (17 %) 27 (20 %) 33 (25 %) 

Otroški časovni bonus 107 (69 %) 5 (3 %) 8 (5 %) 36 (23 %) 

Izobraževanje vodij na 

področju usklajevanja dela 

in družine 

58 (49 %) 12 (10 %) 15 (13 %) 34 (29 %) 
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Zakaj niste koristili ukrepov? 

Podvprašanja Odgovori 

 Ker ga ne 

potrebujem 

(1) 

Ne želim 

obremenjevati 

sodelavcev/-k (2) 

Delovni 

proces mi ne 

dopušča (3) 

Drugo 

(napišite 

kaj):(4) 

Tim za usklajevanje 

poklicnega in družinskega 

življenja 

105 (70 %) 6 (4 %) 15 (10 %) 23 (15 %) 

Ukrepi za varovanje 

Zdravja 

50 (42 %) 7 (6 %) 25 (21 %) 37 (31 %) 

Komuniciranje z 

zaposlenimi 

59 (57 %) 10 (10 %) 13 (13 %) 22 (21 %) 

Obdaritev novorojenca 110 (72 %) 3 (2 %) 4 (3 %) 37 (24 %) 

Novoletno obdarovanje 

otrok 

88 (71 %) 1 (1 %) 2 (2 %) 33 (27 %) 

Varstvo šolskih otrok v 

podjetju 

115 (71 %) 1 (1 %) 4 (2 %) 43 (26 %) 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz preglednice 6, so anketiranci pri vseh ukrepih najpogosteje odgovorili, da 

jih ne potrebujejo (vrednosti med 37 in 72 %), iz česar lahko zaključimo, da večina 

anketirancev, ki posameznega ukrepa ni koristila, bodisi ne spada v skupino, ki je do ukrepa 

upravičena (nimajo toliko starih otrok, nimajo vodstvenega položaja), bodisi ukrepa ni 

potrebovala in se je znašla po svoje. Drugi najpogostejši odgovor je »drugo«. Kaj so 

anketiranci pisali pod to rubriko, bomo podrobneje predstavili v preglednici 8.  
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Za večjo preglednost so odgovori na šesto vprašanje prikazani še na sliki 7.  

Slika 7: Prikaz odgovorov na šesto vprašanje 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Sedmo vprašanje se glasi: »Vpišite drugi razlog, zakaj niste koristili ukrepa.« Rezultati so 

zaradi obsežnosti tabelaričnopredstavljeni v preglednici v prilogi 3. Iz odgovorov je razvidno, 

da se pri večini ukrepov navedbe o tem, zakaj določenega ukrepa niso koristili, nanašajo na 

to, da ne spadajo v skupino, ki je do tistega ukrepa upravičena. To je na primer jasno razvidno 

pri ukrepih razvoj socialnih veščin, izobraževanje vodij na področju dela in družine, otroški 

časovni bonus, obdaritev novorojenca, novoletno obdarovanje otrok in varstvo šolskih otrok v 

podjetju. Teh ukrepov anketiranci po večini niso koristili, ker bodisi nimajo toliko starih otrok 

bodisi nimajo vodilnega položaja v podjetju. Drugače pa je na primer z ukrepoma tim za 

usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter komuniciranje z zaposlenimi. Na tem 

področju anketiranci po večini navajajo, da ni bilo dovolj informacij. Zanimivo je, da na drugi 

strani kadrovska služba, ki te informacije podaja, navaja, da je bilo informacij res veliko: 

oglasna deska, občasne delavnice za vse zaposlene, infolist v plačilni listi, info stran ali celo 

dve do tri v kvartalnem glasilu podjetja ipd. Mogoče razlogi tičijo v tem, da zaposleni ne vedo 

točno, kaj ta dva ukrepa predstavljata, čeprav so ju mogoče koristili in so torej bili obveščeni 

o možnostih, ki jih ponuja projekt Družini prijazno podjetje. Po drugi strani pa že to, da tega 

ne vedo, pomeni, da določene informacije do njih niso prišle. Morebiti sami niso bili pozorni 

na informacije, ki so do njih prišle, lahko pa tudi zaradi oblike podajanja teh informacij. 
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Vsekakor bi bilo to področje treba podrobneje raziskati, da bi lahko kar koli zaključili. 

Vseeno pa lahko potrdimo, da so bili anketiranci o vseh drugih ukrepih ustrezno obveščeni, 

kar pomeni, da sta tudi ta dva ukrepa opravila svojo nalogo, le da anketirani iz njunih 

poimenovanj tega ne razberejo. Pri ukrepih za varovanje zdravja anketiranci kot razlog 

nekoriščenja najpogosteje navajajo, da nimajo časa in da je ta možnost trenutno ukinjena. To 

problematiko lahko rešimo s predlogom, ki ga bomo predstavili v naslednjem poglavju. 

Osmo vprašanje se glasi: »Prosimo, napišite, kateri izmed ukrepov, ki ste jih koristili, je za 

vas najpomembnejši.« Na to vprašanje je odgovorilo 68 anketirancev. Odgovori so prikazani 

v preglednici 7. Glede na to, da to vprašanje ni bilo obvezno, precej anketirancev nanj ni 

odgovorilo. Glede na zelo nizko število oseb, ki so na vprašanje odgovorili, bi bilo smiselno, 

da se v bodoče to vprašanje označi kot obvezno, saj ga v nasprotnem primeru anketiranci ne 

smatrajo za pomembnega. 

Preglednica 7: Prikaz odgovorov na osmo vprašanje 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Razvoj socialnih veščin 6 3 % 

Otroški časovni bonus 4 2 % 

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in 

družine 

3 2 % 

Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja 

0 0 % 

Ukrepi za varovanje zdravja 27 14 % 

Komuniciranje z zaposlenimi 3 2 % 

Obdaritev novorojenca 0 0 % 

Novoletno obdarovanje otrok 20 10 % 

Varstvo šolskih otrok v podjetju 5 3 % 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz preglednice 8, sta ukrepa, ki sta za zaposlene daleč najpomembnejša, 

ukrepi za varovanje zdravja in novoletno obdarovanje otrok. Zaposleni se torej zavedajo 

pomembnosti varovanja zdravja, novoletno obdarovanje otrok pa jih razveseljuje. Ker sta ta 

dva ukrepa za anketirance najpomembnejša, ju velja tudi nadalje negovati in krepiti, saj 

povečujeta pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih, kar je dobro za celotno podjetje. Odgovori 

na osmo vprašanje so zaradi boljše preglednosti prikazani tudi na sliki 8, iz katere je jasno 

razvidno, da najbolj izstopajo ukrepi za varovanje zdravja, takoj za njimi pa novoletno 

obdarovanje otrok. 
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Slika 8: Prikaz odgovorov na osmo vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Deveto vprašanje se glasi: »Ali se je izboljšalo vaše usklajevanje zasebnega in poklicnega 

življenja s koriščenjem družini prijaznih ukrepov v vašem podjetju?« Na to vprašanje je 

odgovorilo 107 anketirancev. Odgovori so prikazani na sliki 9. 

 

Slika 9: Prikaz odgovorov na deveto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz slike 9, sta odgovora, da se usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 

ni nič izboljšalo in da se je izboljšalo, precej enakovredna, čeprav vseeno več anketirancev 

meni, da so se razmere po uvedbi ukrepov izboljšale. 55 % jih tako meni, da so se razmere 

izboljšale, medtem ko jih 46 % meni, da se niso nič izboljšale. 6 % zaposlenih pa je izbralo 

odgovor, da so se razmere zelo izboljšale. Zaposleni so si torej pri odgovarjanju na to 

vprašanje dokaj neenotni. Zaključimo lahko, da se je stanje s pomočjo ukrepov za nekatere 
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izboljšalo, za druge pa ne. Vsekakor je pozitivno, da več kot polovica zaposlenih meni, da so 

ukrepi prinesli izboljšanje pri usklajevanju dela in družine. 

Deseto vprašanje se glasi: »Ali ste pri koriščenju ukrepov imeli kakšne težave?« Ocenite s 

tristopenjsko lestvico od »ni bilo težav« do »velike, težko rešljive ali nerešljive težave.« Na to 

vprašanje je odgovorilo 114 anketirancev. Odgovori so prikazani na sliki 10. 

 

Slika 10: Prikaz odgovorov na deseto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz slike 10, je večina zaposlenih odgovorila, da pri koriščenju ukrepov ni 

imela težav. Najmanj težav je bilo z vodstvom in nadrejenimi, največ pa zaradi narave 

delovnega mesta. Velikih težav pri koriščenju ukrepov torej ni bilo.  

Na enajsto vprašanje so odgovarjali le anketiranci, ki niso koristili nobenega ukrepa. 

Vprašanje se glasi: »Kaj je bil vzrok, da niste koristili nobenega ukrepa?« Ocenite s 

tristopenjsko lestvico od »ni bilo težav« do »velike, težko rešljive ali nerešljive težave«. Na to 

vprašanje je odgovorilo le 35 anketirancev, odgovori so prikazani na sliki 11. 
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Slika 11: Prikaz odgovorov na enajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Ko je razvidno iz slike 11, je tudi v primeru nekoriščenja ukrepov večina anketirancev 

odgovorila, da ni bilo težav, kar pomeni, da pri večini ni bilo potrebe po koriščenju ukrepa. 

Tudi tisti, ki so izbrali odgovor »drugo«, so napisali: »nimam majhnih otrok« in »premalo 

informacij« ter »da so starejši otroci izključeni«. Vseeno je največ težav povezanih z 

naslednjimi področji: težave zaradi delovnega mesta, ukrepi so zame neuporabni in delovni 

proces mi ne omogoča koriščenja ukrepov. O težavah z vodstvom, nadrejenimi in sodelavci 

so zaposleni poročali v zelo majhnem številu. 

Dvanajsto vprašanje se glasi: »Kakšno oceno bi dali vašemu podjetju/organizaciji kot družini 

prijaznemu podjetju/organizaciji?« Na to vprašanje je odgovorilo 158 anketirancev. Odgovori 

so prikazani na sliki 12. 
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Slika 12: Prikaz odgovorov na dvanajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz slike 12, je največ anketirancev izbralo odgovor »dobro«, ki mu sledi 

odgovor »prav dobro«. Zelo malo zaposlenih je izbralo odgovora »nezadostno« in »odlično«. 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da so zaposleni z ukrepi večinoma zadovoljni, saj večina misli, 

da so dobro izpeljani. Le majhno število zaposlenih misli, da so izpeljani odlično, nekaj pa jih 

tudi misli, da so izpeljani zadostno in celo nezadostno, zato bi bilo treba še vedno delati na 

izboljšavah. 

Trinajsto vprašanje se glasi: »Označite svoje strinjanje glede vloge partnerja pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja.« Na to vprašanje je odgovorilo 142 anketirancev. Rezultati 

so prikazani na sliki 13. 
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Slika 13: Prikaz odgovorov na trinajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz slike 13, se je večina zaposlenih strinjala s trditvama, da je partner aktivno 

vključen v vzgojo in skrb za otroka ter da podpira njihovo udejstvovanje na poklicnem 

področju. Za spoznanje manj se jih je strinjalo s trditvijo, da si s partnerjem enakovredno 

delita gospodinjska opravila in skrb za dom, vendar se v splošnem zaposleni z vsemi tremi 

trditvami večinoma strinjajo (povprečja so nad 3, ki predstavlja odgovor niti – niti). Iz 

odgovorov na to vprašanje lahko zaključimo, da zaposleni v podjetju Hoteli Bernardin dobro 

usklajujejo skrb za dom in družino s svojim partnerjem. Njihovo poklicno udejstvovanje torej 

ni dodatno obremenjeno zaradi primanjkljaja v partnerjevi skrbi za dom in družino. 

Štirinajsto vprašanje se glasi: »Označite svoje strinjanje glede vloge partnerja pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja.« Na to vprašanje je odgovorilo 109 anketirancev. 

Odgovori so prikazani na sliki 14. 
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Slika 14: Prikaz odgovorov na štirinajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Iz slike 14 lahko razberemo, da pri veliki večini zaposlenih partner ni zaposlen za skrajšan 

delovni čas zaradi otrok, prav tako skorajda ni primerov, da partner zaradi otrok trenutno ne 

bi bil zaposlen. Iz tega bi lahko zaključili, da delo v podjetju, tudi s pomočjo ukrepov za lažje 

usklajevanje dela in družine, omogoča svojim zaposlenim dobro usklajevanje družinskih in 

delovnih obveznosti, tudi v primeru, če je partner zaposlenega redno zaposlen v drugem ali 

istem podjetju ter mora tudi sam usklajevati svoje poklicne in družinske obveznosti. 

Petnajsto vprašanje se glasi: »Označite svoje strinjanje glede vloge družine in prijateljev pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.« Na to vprašanje je odgovorilo 135 

anketirancev. Odgovori so prikazani na sliki 15. 



 

49 

 

Slika 15: Prikaz odgovorov na petnajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Iz slike 15 je razvidno, da največ zaposlenih občasno uporablja pomoč sorodnikov pri skrbi za 

otroke (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno). Nekaj jih ima otroke tudi v 

vrtcu, pri varuški ali pa jim otroke čuvajo prijatelji/-ce, skoraj nihče pa ne najema plačane 

pomoči za opravljanje gospodinjskih opravil. V zakup moramo vzeti, da je večina na vsa 

vprašanja odgovorila z odgovorom »nikoli«, kar pomeni, da v glavnem družinske in službene 

obveznosti usklajujejo brez dodatne pomoči v kakršnikoli obliki. Zanimivi so odgovori na 

četrto trditev, ki nam povedo, da skupaj 38 % zaposlenih občasno, pogosto ali vedno skrbi za 

enega ali več starejših družinskih članov, medtem ko jih 11 % zanj oziroma zanje redko skrbi. 

Skupno torej redko, občasno, pogosto ali vedno skrbi za starejše družinske člane 48 % 

zaposlenih, kar je skoraj polovica. Iz odgovorov na to vprašanje lahko razberemo potrebo po 

dodatnih ukrepih, ki niso usmerjeni samo na skrb za otroke, kar posredno potrjuje tudi našo 

prvo hipotezo, ki pravi, da večina zaposlenih ni v celoti zadovoljna z vpeljanimi ukrepi za 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki se že izvajajo, saj se ti nanašajo le na ozek 

segment zaposlenih, ki imajo majhne otroke. Tudi glede na to, da se število starostnikov v 

Sloveniji povečuje in da se podaljšuje življenjska doba ljudi, bi veljalo razmisliti o ukrepih 

družini prijaznega podjetja, ki se poleg otrok dotikajo tudi starostnikov. 

Šestnajsto vprašanje se glasi: »V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi 

trditvami o odnosu med vašim plačanim delom in vašo družino? Ocenite s petstopenjsko 

lestvico od »sploh ne soglašam« do »močno soglašam«. Na to vprašanje je odgovorilo 179 

anketirancev. Odgovori so prikazani na sliki 16. 



 

50 

 

Slika 16: Prikaz odgovorov na šestnajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Kot je razvidno iz slike 16, se le dve skupini odgovorov povzpneta nad povprečno oceno 3, ki 

predstavlja odgovor niti soglašam niti ne soglašam. S trditvijo, da zaradi časa, ki ga porabijo 

za službene obveznosti, zamujajo družinske aktivnosti, soglaša in močno soglaša skupaj 41 % 

zaposlenih, s trditvijo, da pogosto pridejo iz službe tako čustveno izčrpani, da ne morejo 

prispevati k družinskemu življenju, pa soglaša in močno soglaša skupaj 42 % zaposlenih. 

Vidimo torej, da je stanje med zaposlenimi že zaskrbljujoče in da obstajajo velike potrebe po 

ukrepih za lažje usklajevanje družinskih in službenih obveznostih ter je zato izvajanje 

ukrepov nujno. Kljub temu je pozitivno, da z ostalimi petimi trditvami zaposleni po večini ne 

soglašajo in sploh ne soglašajo. Ne strinjajo se torej s trditvijo, da jim njihovo učinkovito 

obnašanje v službi ne pomaga biti boljši starš ali partner, prav tako menijo, da se v službi od 

njih ne zahteva več, kot so sposobni narediti. Zaradi časa, ki ga porabijo za družinske 

obveznosti, v glavnem ne zamujajo aktivnosti v službi. Menijo tudi, da je njihovo obnašanje, 

ki je učinkovito in potrebno doma, prav tako učinkovito in potrebno v službi. Poleg tega tudi 

zaradi družinskih obveznosti niso pod stresom in zaradi njih nimajo težav z zbranostjo na 

delovnem mestu. 

Vseeno pa odgovori na to vprašanje opozarjajo na določeno problematiko. Službene 

obveznosti vplivajo na učinkovitost opravljanja družinskih obveznosti, medtem ko obratno ne 

velja. To lahko razberemo iz soglašanja s prvima dvema trditvama, ki obravnavata vpliv 

službe na družino, in nesoglašanja z zadnjimi tremi trditvami, ki obravnavajo vpliv družinskih 

obveznosti na kakovost opravljenega dela v službi. Obojega zaposleni zaradi prevelikega 

števila obveznosti očitno ne morejo opravljati dovolj kakovostno, zaradi česar trpi družinsko 

življenje. V družinskem življenju ni materialnih sankcij, ki bi lahko ogrozile gmotno stanje 
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družine, zato zaposleni skrbijo za to, da kakovostno opravijo službene obveznosti, nato pa jim 

včasih zmanjka energije, volje ali časa, da kakovostno opravijo še vse družinske obveznosti. 

Čeprav to nima takojšnjih in finančnih posledic, pa ima lahko dolgoročnejše in kompleksnejše 

posledice, ki se lahko kažejo v vzgoji otrok in posledično na njihovi osebnosti, ko odrastejo, 

lahko se kažejo na povišani stopnji stresa, ki posledično vpliva na zdravje, in še bi lahko 

naštevali. Zgoraj opisana problematika je v današnjem času del skoraj vsakega poklica in v 

kapitalistični družbi, kjer je konkurenčnost med podjetji vse večja, v času finančne recesije, 

ko je treba delati vedno več, nekaj povsem običajnega. Prav zaradi tega bi morala družini 

prijazna podjetja predstavljati svetlo točko na področju usklajevanja dela in družine za 

zaposlene. Tudi za podjetje zadovoljni zaposleni, ki so manj pod stresom, predstavljajo boljšo 

in učinkovitejšo delovno silo. Posledično to predstavlja višji dobiček za podjetje in višjo 

konkurenčnost na trgu. Sedemnajsto vprašanje se glasi: »Označite, koliko časa po vašem 

mnenju namenite za posamezne aktivnosti. Označite na petstopenjski lestvici od 'nič ali skoraj 

nič' do 'preveč'. Označite kot neustrezno, če se določena kategorija porabe časa ne nanaša na 

vas (če na primer nimate otrok ali ne skrbite za starejše).« Na to vprašanje je odgovorilo 166 

anketirancev. Odgovori so prikazani na sliki 17. 

 

Slika 17: Prikaz odgovorov na sedemnajsto vprašanje 

n = 189 

Vir: lasten vir, prirejeno po Ekvilib Inštitut 2015. 

Iz slike 17 je razvidno, da zaposleni v podjetju Hoteli Bernardin največ svojega časa porabijo 

za poklicno delo, ki mu sledijo gospodinjska opravila ter vzgoja in skrb za otroke. Šele nato 

sledijo spanje, dodatna poklicna usposabljanja in izobraževanja. Prosti čas je na predzadnjem 

mestu, najmanj svojega časa pa zaposleni namenijo skrbi za starejše. Tudi iz odgovorov na to 

vprašanje lahko, podobno kot pri prejšnjem, zaključimo, da zaposleni v primerjavi z vsemi 

drugimi aktivnostmi največ svojega časa posvečajo poklicnemu delu. Razberemo lahko tudi, 
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da so poklicno delo, gospodinjska in hišna opravila ter vzgoja in skrb za otroke tri aktivnosti, 

za katere zaposleni porabijo največ časa. Nekateri zaposleni imajo starejše otroke, ki jih 

ukrepi ne zajemajo več, a tudi skrb zanje, še posebej če so še vedno šoloobvezni, lahko 

staršem vzame veliko časa. Skrb za starejše je na zadnjem mestu, saj zanjo ob vseh ostalih 

obveznostih velikokrat ne ostane veliko časa. Zaradi tega bodo nujni ukrepi, ki se bodo 

dotikali skrbi za starejše, ne samo majhne otroke. 

Na koncu anketnega vprašalnika so zaposleni imeli možnost sami napisati komentarje in 

predloge. Iz odgovorov na to vprašanje najdemo ogromno koristnih informacij, na podlagi 

katerih lahko oblikujemo tudi predloge za nadaljnje izvajanje ali morebitne spremembe 

ukrepov. Odprti tip odgovorov je sicer manj enoznačen in zato težji za interpretacijo, vendar 

veliko bogatejši z informacijami kot odgovori pri zaprtem tipu vprašanj. Ti komentarji nam 

dajo dejansko informacijo o tem, kako se zaposleni, ki so vsak dan tam in ki so jim ukrepi 

dejansko namenjeni, počutijo, ali so ukrepi ustrezni in kaj manjka. Že bežen pregled ukrepov 

nam pove, da manjkajo ukrepi, ki bi omogočali skrb za vse ostale člane družine, ne samo za 

majhne otroke, in ukrepi, povezani z varovanjem zdravja. Več o tem sledi v naslednjem 

poglavju, kjer bomo predstavili predloge za izboljšanje ukrepov. 

Odgovori anketirancev so prikazani v preglednici v prilogi 4. 

3.4. Preverjanje hipotez 

Hipoteze v nadaljevanju preverjamo s pomočjo statističnega orodja SPSS. Uporabljeni so t-

test za neodvisne vzorce, enosmerni t-test, hi-kvadrat test ter binomski test. Za preverjanje 

prve hipoteze smo uporabili statistični t-test in hi-kvadrat test. Za drugo hipotezo smo prav 

tako uporabili statistični hi-kvadrat test, tretjo hipotezo pa smo preverjali s pomočjo 

frekvenčne tabele in binomskega testa. 

V začetnih fazah nastajanja magistrske naloge smo si zastavili tri raziskovalne hipoteze: 

H1: Večina zaposlenih ni v celoti zadovoljna z vpeljanimi ukrepi za usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja, saj se ti nanašajo le na ozek segment zaposlenih, ki imajo majhne 

otroke. Prvo hipotezo smo preverjali z odgovori na drugo in petnajsto vprašanje. Pri drugem 

vprašanju se je 86 % anketirancev strinjalo s trditvijo, da je večina ukrepov namenjena 

zaposlenim, ki imajo predšolske ali šoloobvezne otroke, hkrati pa se je 67 % anketirancev 

strinjalo s trditvijo, da so z družini prijaznimi ukrepi zadovoljni. Vidimo torej, da je večina 

anketirancev z ukrepi zadovoljna, še več pa jih meni, da so ti ukrepi namenjeni zgolj 

zaposlenim z majhnimi otroki. Rezultati so v tem primeru preveč dvoumni, da bi na njihovi 

podlagi lahko ovrgli ali potrdili našo prvo hipotezo.  

Da bodo naše ugotovitve zanesljivejše, smo v nadaljevanju podatke še statistično obdelali s 

pomočjo programa SPSS. Za preverjanje hipoteze H1 smo uporabili statistični t-test in hi-



 

53 

kvadrat test. Rezultate prikazujemo opisno in tabelarično. Da bi preverili hipotezo, da večina 

zaposlenih ni zadovoljna z ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaradi 

tega, ker je večina ukrepov namenjena samo zaposlenim z majhnimi otroki, smo uporabili 

statistični hi-kvadrat test. 

Preglednica 8: Hi kvadrat test za preverjanje hipoteze H1 

 Večina ukrepov je namenjena zaposlenim, ki imajo predšolske ali 

šoloobvezne otroke. 

Z družini prijaznimi 

ukrepi, ki jih nudi 

delodajalec, sem 

zadovoljen/-na. 

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Skupaj 

Sploh se ne strinjam 5,00 ,00 7,00 2,00 2,00 16,00 

 31,25 % ,00 % 43,75 % 12,50 % 12,50 % 100,00

% 

Se ne strinjam ,00 ,00 2,00 6,00 6,00 15,00 

 ,00 % ,00 % 13,33 % 40,00 % 40,00 % 100,00

% 

Niti niti ,00 ,00 23,00 14,00 11,00 49,00 

 ,00 % ,00 % 46,94 % 28,57 % 22,45 % 100,00

% 

Se strinjam 2,00 2,00 14,00 43,00 13,00 74,00 

 2,70 % 2,70 % 18,92 % 58,11 % 17,57 % 100,00

% 

Povsem se strinjam ,00 1,00 3,00 8,00 19,00 31,00 

 ,00 % 3,23 % 9,68 % 25,81 % 61,29 % 100,00

% 

Skupaj  7,00 3,00 55,00 73,00 51,00 192,00 

 3,65 % 1,56 % 28,65 % 38,02 % 26,56 % 100,00

% 

Statistika Vrednost Df Statistična pomembnost 

Pearson hi kvadrat 131,52 30 ,000 

Likelihood Ratio 93,88 30 ,000 

Linearna povezanost 29,47 1 ,000 

N  189   

Legenda: df – stopinje prostosti (angleško degrees of freedom), N – število anketirancev 

Vir: lasten vir 

Z veliko verjetnostjo, večjo od 95 % (vrednost statistike p < 0,05), lahko na podlagi hi-

kvadrat testa potrdimo domnevo, da anketiranci z ukrepi za usklajevanje zasebnega in 

poklicnega življenja niso zadovoljni zaradi tega, ker so ukrepi namenjeni samo zaposlenim, ki 

imajo majhne otroke.  
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H2: Ni statistično pomembnih razlik med spoloma glede zadovoljstva z ukrepi v okviru 

projekta »Družini prijazno podjetje«. 

Hipotezo H2 bomo preverili s pomočjo statističnega hi-kvadrat testa. Preverili bomo 

odgovore na prvo vprašanje (Z družini prijaznimi ukrepi, ki jih nudi delodajalec, sem 

zadovoljen/-na), pri čemer smo populacijo razdelili na dve skupini, moške in ženske. 

Predvidevamo, da ni statistično značilnih razlik med odgovori moških in žensk. 

Preglednica 9: Hi-kvadrat test hipoteze H2 

 Spol anketiranca 

Z družini prijaznimi ukrepi, ki 

jih nudi delodajalec, sem 

zadovoljen/-na 

Moški Ženski Skupaj 

Sploh se ne strinjam 6,00 8,00 16,00 

 37,50 % 50,00 % 100,00 % 

Se ne strinjam 5,00 9,00 15,00 

 33,33 % 60,00 % 100,00 % 

Niti niti 15,00 33,00 49,00 

 30,61 % 67,35 % 100,00 % 

Se strinjam 32,00 37,00 74,00 

 43,24 % 50,00 % 100,00 % 

Povsem se strinjam 9,00 22,00 31,00 

 29,03 % 70,97 % 100,00 % 

Skupaj  70,00 113,00 192,00 

 36,46 % 58,8 5% 100,00 % 

Statistika Vrednost df Statistična 

pomembnost 

Pearson hi kvadrat 19,26 15 ,202 

Likelihood Ratio 14,69 15 ,474 

Linearna povezanost ,72 1 ,395 

N  189   

Legenda: df – stopinje prostosti (angleško degrees of freedom), N=število anketirancev 

Vir: lasten vir 

Vrednost statistike p > 0,05 (p = 0,202) pomeni, da statistično značilne povezanosti med 

moško in žensko populacijo anketirancev v dojemanju zadovoljstva z obravnavanimi ukrepi v 

okviru družini prijaznega podjetja ne obstajajo. Hipoteze H2 torej ne moremo zavrniti. 

H3: Večina zaposlenih, ki so do ukrepa upravičeni, je vsaj enega izmed ukrepov že koristila. 

Hipotezo smo preverili z odgovori na peto vprašanje: »Za vsak ukrep posebej navedite, ali ste 

ga koristili ali ne«. V programu SPSS smo naredili frekvenčno tabelo, ki jo prikazujemo v 

preglednici 10. Nas so zanimali tisti anketiranci, ki niso koristili nobenega izmed navedenih 
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ukrepov. Da bi preverili hipotezo, smo uvedli novo spremenljivko, pri kateri smo sešteli 

ukrepe, ki so jih anketiranci koristili. Najmanjše število ukrepov, ki so jih anketirani koristili, 

je 0, to so tisti anketiranci, ki nas zanimajo pri preverjanju hipoteze, največ pa lahko koristijo 

8 ukrepov. Prišli smo do ugotovitve, da 33 % oz. 63 anketirancev ni koristilo niti enega 

ukrepa.  

Preglednica 10: Frekvenčna tabela koriščenja ukrepov iz kataloga ukrepov 

 F F % 

0 63 33,0 

1 32 16,8 

2 40 20,9 

3 19 9,9 

4 17 8,9 

5 10 5,2 

6 6 3,1 

7 1 0,5 

8 3 1,6 

Skupaj 191 100,0 

Vir: lasten vir 

Preglednica 10 prikazuje, koliko anketirancev je koristilo posamezen ukrep. Razberemo 

lahko, da je pravzaprav najvišji delež (33 %) tistih anketirancev, ki niso koristili nobenega 

ukrepa. Sledita koriščenje ukrepa otroški časovni bonus z 20,9 % deležem ter razvoj socialnih 

veščin s 16,8 % deležem. V naslednjem koraku smo ustvarili dve skupini. V prvo skupino 

smo razvrstili anketirance, ki niso koristili niti enega ukrepa, v drugo skupino pa smo 

razvrstili anketirance, ki so koristili vsaj en ukrep (ali več). Obe skupini s pripadajočim 

deležem koriščenja sta prikazani v preglednici 11. 
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Preglednica 11: Frekvenčna tabela za test hipoteze H3 

 F F % 

Noben ukrep 63 33,0 

Vsaj en ukrep 128 67,0 

Skupaj 191 100,0 

Vir: lasten vir 

Rezultati v preglednici 11 kažejo, da 33,0 % anketirancev ni koristilo niti enega ukrepa, 

67,0 % pa jih je koristilo vsaj en ukrep. Z binomskim testom smo preverili, ali je delež 

anketirancev, ki so koristili vsaj en ukrep ,statistično značilno večji od 50 %. Binomski test 

predstavljamo v spodnji preglednici 12. 

Preglednica 12: Binomski test 

 Kategorije N Opazovani 

delež 

Testirani 

delež 

P vrednost (2-

stranska) 

Število ukrepov 

Skupina 1 Vsaj en ukrep 128 0,67 0,50 0,000 

Skupina2 Noben ukrep 63 0,33   

Skupaj  191 1,00   

Vir: lasten vir 

Rezultati iz preglednice 12 kažejo, da je statistično značilno večji delež od 50 % anketirancev 

koristil vsaj en ukrep. Torej, pri stopnji značilnosti 95 % (vrednost statistike p = 0,000, 

p < 0,05) sprejmemo hipotezo, da je večina zaposlenih vsaj enega izmed ukrepov že koristila. 

3.5. Zaključki raziskave 

Iz rezultatov, ki smo jih prikazali v prejšnjem poglavju, je razvidno, da večina ukrepov, ki se 

izvajajo za lažje usklajevanje družinskih in službenih obveznosti, sicer služi svojemu namenu, 

vendar bodo v prihodnosti vsekakor potrebne dopolnitve in spremembe, saj ukrepi pomagajo 

le tistim zaposlenim, ki imajo majhne otroke. Večina anketirancev je seznanjena s tem, da je 

podjetje prejelo Certifikat DPP in večina jih tudi ve, na koga se lahko obrnejo v zvezi s 

koriščenjem ukrepov. Anketirani sicer menijo, da ukrepe lahko koristi večina zaposlenih, če 

to dopušča delovni proces, in da je večina ukrepov namenjena zaposlenim, ki imajo 

predšolske ali šoloobvezne otroke. 

Nadalje smo ugotovili, da anketiranci po večini svoje težave glede usklajevanja dela in 

družinskih obveznosti lahko zaupajo svojemu vodji, da z neposrednim vodjem običajno 

najdejo način, kako rešiti probleme usklajevanja, in da v večini menijo, da vodstvo podjetja 

upošteva in podpira reševanje problemov, ki so povezani z usklajevanjem dela in družinskih 

obveznosti. To so pozitivne ugotovitve. 
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Pokazalo se je, da si zaposleni po večini priskočijo na pomoč, kadar zaradi družinskih 

obveznosti kdo izmed njih ne more izpolniti delovnih nalog, da si po večini medsebojno 

nudijo podporo pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti ter da zaposleni brez otrok 

večinoma razumejo težave, ki jih imajo zaposleni z otroki. Pri trditvah trditvama, da se 

zaposleni, ki ne morejo koristiti ukrepov, počutijo prikrajšane in da so bolj obremenjeni 

zaradi prevzemanja dela sodelavcev, ki koristijo ukrepe, pa so anketiranci večinoma 

neodločni.  

Glede koriščenja posameznih ukrepov smo ugotovili, da so bili znotraj skupine anketirancev, 

ki je do posameznega ukrepa upravičena, najbolj koriščeni obdaritev novorojenca, razvoj 

socialnih veščin ter izobraževanje vodij na področju dela in družine, sledijo novoletno 

obdarovanje otrok, otroški časovni bonus, komuniciranje z zaposlenimi, ukrepi za varovanje 

zdravja in varstvo šolskih otrok v podjetju ter kot najmanj koriščen ukrep tim za usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja.  

Glede razlogov za nekoriščenje ukrepov se je pokazalo, da se po večini nanašajo na to, da 

anketiranci ne spadajo v skupino, ki je do tistega ukrepa upravičena (razvoj socialnih veščin, 

izobraževanje vodij na področju dela in družine, otroški časovni bonus, obdaritev 

novorojenca, novoletno obdarovanje otrok in varstvo šolskih otrok v podjetju). Teh ukrepov 

po večini niso koristili, ker bodisi nimajo toliko starih otrok bodisi nimajo vodilnega položaja 

v podjetju. Pri ukrepih tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter 

komuniciranje z zaposlenimi so anketiranci večinoma navajali, da ni bilo dovolj informacij, 

vendar lahko predvidevamo, da gre najverjetneje za to, da po poimenovanjih teh dveh 

ukrepov ne vedo točno, kaj je njuna funkcija. Ker so bili o vsem drugem ustrezno obveščeni, 

kar kažejo ostali rezultati, naloga teh dveh ukrepov pa je predvsem obveščanje, lahko 

sklepamo, da bi jih upravičeni anketiranci koristili, če bi bili z njimi seznanjeni. Pri ukrepih za 

varovanje zdravja anketiranci kot razlog nekoriščenja najpogosteje navajajo, da nimajo časa 

in da je ta možnost trenutno ukinjena.  

Nadalje smo še ugotovili: da sta za anketirance daleč najpomembnejša ukrepa ukrepi za 

varovanje zdravja in novoletno obdarovanje otrok; da jih več kot polovica (61 %) meni, da se 

je njihovo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja izboljšalo s koriščenjem družini 

prijaznih ukrepov, in manj kot polovica (46 %) jih meni, da se ni nič izboljšalo; da večina 

anketirancev s koriščenjem ukrepov ni imela težav; da so tudi tisti, ki niso koristili nobenega 

ukrepa, po večini odgovorili, da ni bilo težav, kar pomeni, da jih niso koristili, ker jih niso 

potrebovali oziroma niso bili v skupini, ki je do ukrepov upravičena (večinoma niso imeli 

majhnih otrok). Le peščica jih je napisala, da jim delovni proces ne omogoča koriščenja 

ukrepov. 

Ugotovili smo tudi, da je večina anketirancev podjetje Hoteli Bernardin kot družini prijazno 

podjetje ocenila z ocenami dobro, prav dobro in odlično, kar je pozitiven podatek; da 

zaposleni v podjetju Hoteli Bernardin dobro usklajujejo skrb za dom in družino s svojim 
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partnerjem ter poklicno udejstvovanje, ki torej ni dodatno obremenjeno zaradi primanjkljaja v 

partnerjevi skrbi za dom in družino; da delo v podjetju tudi s pomočjo ukrepov za lažje 

usklajevanje dela in družine zaposlenim omogoča dobro usklajevanje družinskih in delovnih 

obveznosti, tudi v primeru, da je partner zaposlenega redno zaposlen v drugem ali istem 

podjetju ter mora tudi sam usklajevati svoje poklicne in družinske obveznosti. Prav tako smo 

ugotovili, da anketiranci v glavnem družinske in službene obveznosti usklajujejo brez dodatne 

pomoči v kakršnikoli obliki (varuške, sorodniki itd.) ter da skupaj 38 % zaposlenih občasno, 

pogosto ali vedno skrbi za enega ali več starejših družinskih članov, medtem ko jih zanj 

oziroma zanje redko skrbi 11 %. Skupno torej redko, občasno, pogosto ali vedno za starejše 

družinske člane skrbi 48 % zaposlenih. 

Kljub vsem pozitivnim podatkom pa smo ugotovili tudi, da kar 42 % zaposlenih pogosto 

pride iz službe tako čustveno izčrpanih, da ne morejo prispevati k družinskemu življenju. 

Poleg tega se je pokazalo, da službene obveznosti vplivajo na učinkovitost opravljanja 

družinskih obveznosti, medtem ko obratno ne velja. Rezultati tudi kažejo, da zaposleni največ 

svojega časa porabijo za poklicno delo. Prav zaradi takšnih ugotovitev bo izboljšanje ukrepov 

družini prijaznega podjetja nujno. 

Iz odgovorov zaposlenih je razvidno, da manjkajo ukrepi, ki bi omogočili skrb za ostale člane 

družine (starostnike, bolne ali invalidne partnerje, starejše otroke in otroke s posebnimi 

potrebami), poleg tega se določene potrebe kažejo tudi po dodatnih ukrepih, povezanih z 

usklajevanjem delovnega časa, ukrepih za varovanje zdravja in ukrepih, povezanih z varstvom 

otrok, mlajših od pet let. 

3.6. Kritični pogled na potrebne ukrepe in izboljšave 

V skladu z navedenim ciljem magistrske naloge, to je podati nove predloge za prijaznejše 

usklajevanje družinskih in službenih obveznosti, ki bodo zaposlenim omogočili lažje 

opravljanje dela, podjetju pa družbeno odgovornejši način sodelovanja z zaposlenimi in s tem 

pridobitev polnega certifikata DPP, v naslednjem podpoglavju podajamo predloge, kako to 

uresničiti v praksi.  

Slovenska zakonodaja ima sicer ustrezno podlago za uresničevanje enakih možnosti mladih 

mater in staršev mlajših otrok na trgu dela, še vedno pa obstaja težava, kako v praksi uskladiti 

družinsko in poklicno življenje in prepoznati potrebe staršev ter ustvariti tako delovno okolje, 

ki bo omogočalo usklajevanje obeh področij.   

Tudi v preteklosti vloga staršev ni bila drugačna od današnje. Starši so poleg službe vedno 

opravljali gospodinjska dela, nakupovali, skrbeli za otroke. Razlika z današnjim časom je bila 

v delovnem času, saj se je v službo odhajalo bolj zgodaj zjutraj in se z delovnega časa vračalo 

zgodaj popoldne, tako da je več časa ostajalo za družine. Danes je delovni čas v podjetju 
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bistveno spremenjen, velikokrat se dela več kot 8 ur dnevno in skupni čas z otrokom je vedno 

krajši. Stres je tako vsakodnevno prisoten pri vsakem zaposlenem. Rešitev, ki bi jo lahko 

ponudila država, je, da se podjetju omogočijo določene ugodnosti, na primer da država 

omogoči delavcu odsotnost iz dela s 100 % nadomestilom plače v vseh primerih nege otroka, 

oz. ožjega družinskega člana (mož, žena, partner, starš ipd.) Menimo, da bi bil tak ukrep tudi 

v interesu države, saj stres, ki ga prinaša usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, 

povzroča dodatne stroške tudi na ravni države. Na ravni države bi lahko bilo izvedeno tudi 

izobraževanje in ozaveščanje na temo usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.  

Da bo podjetje lahko uspešno uvedlo ukrepe, mora najprej ugotoviti, katere potrebe in želje so 

prisotne med zaposlenimi, saj neustrezni ukrepi lahko podjetju prej škodijo kot koristijo. 

Obratno pa lahko primerni ukrepi povečajo zadovoljstvo zaposlenih in posledično tudi 

njihovo produktivnost in pripadnost, kar je najvišji cilj podjetja. Zaposleni z otroki ne smejo 

podjetju nikoli predstavljati bremena, prej obratno, podjetju morajo biti izziv, kako povečati 

njihovo zadovoljstvo in pripadnost podjetju.  

Glede na ugotovljena dejstva iz analize zadovoljstva v izbranem podjetju menimo, da je cilj 

pridobiti zadovoljne zaposlene uresničljiv, zavedati pa se je potrebno, da nobeno podjetje ne 

bo moglo nikoli zadovoljiti potreb vseh zaposlenih. To je realno nemogoče pričakovati, saj se 

običajno, ko se zadovolji ena potreba, kmalu pojavi nova potreba oziroma želja po nečem 

drugem. V podjetju pa obstajajo tudi večni nezadovoljneži in njihovih želja tako ali tako ne 

podjetje more nikoli zadovoljiti. Nezadovoljni zaposleni se ne bo trudil s svojim delom, 

njegova motivacija za delo bo zelo nizka in posledično bo tudi kvaliteta dela takšna. 

Verjamemo, da je v podjetju veliko zaposlenih, ki bi radi dobro delali, se trudijo in si želijo, 

da so del dobrega podjetja.  

Ključ do uspeha je najprej sprememba pri načinu razmišljanja posameznika. Vsak zaposleni 

bi moral izraziti svoje potrebe, svoj pogled na trenutno stanje in se povezati z ostalimi 

sodelavci, da lahko skupaj predlagajo izboljšave. Težava nastane, ker se večina zaposlenih ne 

želi in ne upa izpostavljati, saj pri njih vlada strah in nezaupanje, da bo predlog ostal 

anonimen. Obratno pa, dokler zaposleni ne bodo jasno izrazili svoj stališč, podjetje ne bo 

sposobno narediti spremembe, saj ne more vedeti, da so zaposleni nezadovoljni, dokler ti ne 

izrazijo svojih želja in bremen. To se je izkazalo tudi v naši raziskavi, saj je bilo vse premalo 

kritičnega pogleda na problematiko politike družini prijaznega podjetja. 

Na splošno bi lahko potrebne ukrepe v podjetju strnili v naslednjih alinejah: 

 boljša obveščenost o ukrepih in možnostih, 

 boljša komunikacija, 

 družinska srečanja v okviru podjetja, 

 več človeškega razumevanja in prijateljstva, 

 manj stresno delo, da bi bili s tem zaposleni manj izčrpani po opravljenem delu, 
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 boljši razpored dela. 

Glede na rezultate, predstavljene v tej nalogi, menimo, da se politika družini prijaznega 

podjetja v podjetju Hoteli Bernardin sicer vse bolj uveljavlja, kar je dobro. Na podlagi tega si 

podjetje gradi tudi blagovno znamko. Vsak bo namreč raje ostal v podjetju, ki mu nudi 

ukrepe, s katerimi ima možnost za lažje usklajevanje zasebnega in delovnega časa. Taki 

zaposleni so tudi bolj pripadni, saj nimajo razloga, da bi menjali službo, če imajo omogočen 

fleksibilen delovni čas, podjetje jim omogoča polovični delovni čas v namen skrbi za 

majhnega otroka. Pri tem pa zelo pogosto slišimo samo tiste pozitivne, uspešne zgodbe, 

negativne pa so večkrat zamolčane in potisnjene pod preprogo. S tega vidika je zelo 

pomembno vedeti, da v podjetju obstajajo tudi zaposleni, ki sicer vedo, da njihovo podjetje 

ima Certifikat DPP, vendar pa njihovih ukrepov ne morejo koristiti zaradi različnih vzrokov 

in verjamemo, da je takih zgodb kar nekaj, saj se številni morebiti niso želeli izpostaviti, saj 

so se bali, da nadrejeni morebiti ne bi sprejeli kritičnega pogleda. Kljub temu, da je bila 

anketirancem zagotovljena anonimnost, so se nekateri verjetno bali, da temu ni popolnoma 

tako. 

Pri vsem skupaj je zelo pomembno, da se opravlja sprotna evalvacija izvajanih ukrepov ter da 

se pri tem prisluhne tudi zaposlenim, njihovim idejam, predlogom, potrebam in težavam. Le 

na tak način bodo namreč ukrepi lahko v resnici prilagojeni zaposlenim in jim omogočali 

dejansko lažje prilagajanje službenih in družinskih obveznosti. Namreč, ne morem se 

popolnoma znebiti občutka, da so številni ukrepi namenjeni in prilagojeni samo določenim 

vrhnjim skupinam zaposlenih in da vsi nimajo dostopa do koriščenja ukrepov. Poraja se nam 

tudi vprašanje, koliko so lahko evalvacije objektivne, če vemo, da so opravljene s strani 

notranjih ocenjevalcev in svetovalcev managementa podjetja. Potrebne bi bile nenapovedane 

evalvacije zunanjih ocenjevalcev in svetovalcev, ki bi izvajali nadzor nad dejanskim 

izvajanjem ukrepov čez leto. Vemo, da lahko v letno poročilo ob koncu določenega obdobja 

zapišemo marsikaj, ali se to dejansko tudi izvaja in kakšen je dejanski posluh vodstvenega 

kadra za potrebe in stanje zaposlenih, pa je že druga stvar. 

Če se opredelimo do problematike boljše razporejenosti delovnega časa, menimo, da se ukrepi 

ne bi smeli nanašati le na ozek segment staršev z majhnimi otroki, temveč bi morali ponujati 

ugodnosti za tiste zaposlene, ki morajo skrbeti za katerega koli družinskega člana, ki 

potrebuje oskrbo. Gre namreč za družini prijazno podjetje, zato bi bilo pošteno zajeti celotno 

družino. Pri tem mislimo na skrb za: starostnike, otroke s posebnimi potrebami, invalidne ali 

bolne partnerje, starejše otroke. Eden izmed problemov s tega področja je na primer, da 

zaposleni začnejo delati tako zgodaj zjutraj, da dejansko ne morejo prepeljati družinskega 

člana, za katerega morajo skrbeti, na drugo lokacijo, kar smo razbrali iz predlogov, ki so jih 

anketiranci imeli možnost napisati na koncu vprašalnika. Za izboljšanje tovrstne problematike 

lahko iz kataloga ukrepov izberemo možne dodatne ukrepe iz kategorije delovni čas: fiksen 

osrednji čas z izbiro prihoda in odhoda (za zaposlene v podpornih službah), delovni čas po 
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življenjskih fazah in izmensko delo za vse zaposlene. Jasno je, da zaposleni v strežbi, 

recepciji, kuhinji ipd. zaradi narave delovnega procesa ne morejo imeti fleksibilnega 

delovnega časa, lahko pa to omogočimo zaposlenim v podpornih službah, kar jim bo 

omogočilo razporeditev svojega časa na tak način, da bodo lahko poskrbeli za družinske 

člane, ki to potrebujejo. Fiksen osrednji čas z izbiro prihoda in odhoda pomeni, da zaposleni 

lahko, znotraj vnaprej določenega časovnega okvirja, sami izbirajo uro prihoda in odhoda z 

delovnega mesta, s tem da osrednji delovni čas določa ure, ko morajo biti zaposleni na 

delovnem mestu nujno prisotni. Naslednji ukrep, ki smo ga izbrali kot predlog in zajema vse 

zaposlene, tudi tiste, ki jim delovni proces omogoča zgolj fiksen delovni urnik, je delovni čas 

po življenjskih fazah. Ta ukrep omogoča dogovor o delovnem času glede na obremenjenost 

zaposlenih z družinskimi obveznostmi – odsotnost z delovnega mesta ob nujni skrbi za 

družino, zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, zaposlitev s polnim delovnim časom skozi 

daljše časovno obdobje ipd. V primeru, da gre za skrb za ostarele, starejše otroke s posebnimi 

potrebami ipd., se prav tako omogoči dogovor o delovnem času glede na obremenjenost 

zaposlenega z družinskimi obveznostmi. Izmensko delo bi v praksi pomenilo, da bi imele 

mlade mamice eno izmeno v tednu več dopoldansko, da bi tako lahko eno popoldne več 

preživele s svojo družino. 

Potrebe bo fleksibilnejšem delovnem času v podpornih službah lahko uspešno zadovolji tudi 

delo od doma, seveda pri zaposlenih, ki jim narava delovnega procesa to omogoča. Delo od 

doma omogoča večjo fleksibilnost delovnega dne za starše z družinskimi obveznostmi, zniža 

stroške podjetja in omogoča večjo kakovost dela. Podjetje lahko v okviru ukrepov družini 

prijaznega podjetja izbira med različnimi možnostmi dela od doma. Izbere lahko: možnost 

izrednega dela doma (delo iz službe se odnese domov in se tam opravi poleg družinskih 

obveznosti), izmenično delo od doma, pri katerem se delo izmenično opravlja v pisarni in 

doma, ali pa delo na domu, pri katerem se delo izključno opravlja samo doma. Ob tem 

moramo poudariti, da delo od doma lahko opravlja le zaposleni, ki je dovolj strukturiran in 

osebnostno discipliniran, da bo delo opravil tudi v domačem okolju, brez neposrednega 

nadzora.  

Ker so dosedanji ukrepi za varovanje zdravja, ki so med drugim zajemali wellness storitve in 

uporabo savn po ugodnejših cenah za zaposlene, za podjetje z davčnega vidika izjemno 

neugodni (plačil delodajalca za promocijo zdravja na delovnem mestu po veljavnih določilih 

Zakona o dohodnini ni mogoče na splošno izvzeti iz bonitet), predlagamo drugačne ukrepe za 

varovanje zdravja. Poleg brezplačnih organiziranih telesnih aktivnosti, športnih dni in 

izobraževanj na to temo, ki se že izvajajo, predlagamo treninge sproščanja in gibanja med 

delovnim časom v podjetju, kar bi zaposlenim omogočilo aktiven delovni odmor. Na tak 

način se močno zmanjšajo telesne obremenitve na delovnem mestu, polega tega pa bi bili 

odmora deležni vsi zaposleni, tudi tisti, ki se jim »ne da« udeležiti organiziranih športnih 

aktivnosti. Predlagamo torej vsakodnevno organiziran obvezen desetminutni aktivni odmor 
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med delom v sobi za sproščanje in rekreacijo, kjer bi si lahko nabrali novih moči za nadaljnje 

delo.  

Ker zaposleni v podjetju Hoteli Bernardin opravljajo zelo različne delovne naloge, ne 

potrebujejo vsi enake vrste odmora. Predlagamo organiziran desetminutni odmor z gibanjem 

za podporne službe in zaposlene na recepciji (vsa statična sedeča in stoječa dela) ter 

organiziran desetminutni odmor s tehnikami sproščanja za strežbo, kuhinjo, sobarice itd. (vsa 

aktivna dela). Pomembno je, da je odmor organiziran za vse delavce v sklopu dela, ker 

drugače nima učinkov.  

Zadnji ukrep, ki ga predlagamo iz kataloga ukrepov, je uvedba vrtca v podjetju. Iz rezultatov 

vprašalnika smo namreč razbrali, da je potreba po tem ukrepu velika. Kaže se skozi vse težave 

z usklajevanjem delovnega časa zaradi varstva, ki bi v veliki meri lahko odpadle, če bi bil 

vrtec v podjetju ali njegovi neposredni bližini. Kaže se tudi v tem, da je veliko anketirancev 

navedlo, da niso koristili varstva otrok v podjetju, ker njihovi otroci ne spadajo v ta starostni 

okvir. Obstaja torej potreba po varstvu otrok, ki so mlajši od pet let, vendar ne samo med 

počitnicami, temveč čez celo leto. V podjetju se tako med poletnimi počitnicami že uspešno 

izvaja varstvo otrok Morski konjiček, ki zajema varstvo otrok in vnukov od petega do 

petnajstega leta starosti. Vendar pa ne predstavlja zgolj varstva za otroke, temveč celotno 

poletno doživetje, ki vsebuje športne ali morske igre, kreativne delavnice, lutkovno predstavo, 

različne izlete ter igre v vodi in na plaži. Učinkovit vrtec v podjetju se bo prilagajal 

delovnemu času zaposlenih, kar bi v okviru podjetja Hoteli Bernardin pomenilo tudi 

popoldansko varstvo. Vrtec je lahko v isti stavbi kot podjetje ali v njegovi neposredni bližini 

oziroma najbliže vsem njegovim poslovnim enotam. Prednosti takšnega vrtca so predvsem, da 

je otroke mogoče pripeljati in odpeljati z najmanjšo izgubo časa, bližina vrtca pa predstavlja 

prednost tudi v primeru, ko otrok nenadoma zboli in ga je treba odpeljati k zdravniku ali 

domov. Poleg tega je na tak način materam omogočeno tudi dojenje v odmorih med delom. 

Tudi starši se med seboj poznajo in zato dobro sodelujejo pri različnih dejavnostih, povezanih 

z vrtcem. Matere niso nervozne, če so dlje časa v službi, ker gredo lahko potem takoj po 

otroka, poleg tega lahko dajo otroku zdravila, ki mu jih v vrtcu ne smejo dati brez prisotnosti 

staršev. Tako varstvo otrok kot tudi vrtec v podjetju se v katalogu ukrepov družini prijaznega 

podjetja uvrščata v kategorijo storitve za družine zaposlenih. Poleg ali namesto vrtca lahko 

podjetje ponudi tudi: sobo za otroke in starše (posebna soba, opremljena za delo in igranje, 

namenjena kratkoročnemu varstvu v nujnih primerih), previjalne mize, sobe za dojenje, 

prostor za nego (mesta za prehodno medicinsko in terapevtsko nego za zaposlene s svojci, ki 

potrebujejo posebno nego), igralnice (varovani in nadzorovani igralni kotički za otroke v 

poslovnih prostorih ali pisarnah), varstvo otrok v sodelovanju z drugimi podjetji (financirano 

skupno varstvo otrok, ki je lahko dostopno, pri čemer je obratovalni čas prilagojen delovnemu 

času parterjev), varstvo za kratek čas (varstvo otrok zaposlenih znotraj podjetja ali zunanjih 

izvajalcev zaradi bolezni ali službenih obveznosti), podaljšano delovanje varstva otrok 

(podjetje skupaj z lokalno ustanovo določi časovni okvir podaljšanega varstva, za dodatno 
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storitev podjetje dobi nadomestilo), varuške (posredovanje kvalificiranih varušk ali 

kompetentnih sodelavk oziroma sodelavcev na starševski odsotnosti). Možnosti je skratka 

veliko. Predlagamo izbiro enega izmed zgoraj predstavljenih ukrepov iz kataloga, ki bi 

zajemal tudi otroke, mlajše od pet let. 

3.7. Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Na podlagi ugotovitev iz raziskave lahko navedemo nekaj možnosti, ki se ponujajo za 

nadaljnje raziskovanje. Na nacionalni ravni bi bilo potrebno zagotoviti možnosti za zasnovo 

longitudinalnega spremljanja projekta certificiranja, dobrodošla pa bi bila tudi primerjava 

merjenih področij med različnimi podjetji, ki so vključena v projekt certifikata DPP, in 

tistimi, ki niso. V tej raziskavi smo se osredotočili samo na eno podjetje in na zadovoljstvo, ki 

jih ukrepi prinašajo za podjetje. V prihodnje bo več poudarka treba nameniti tudi analizi 

negativnih posledic. V raziskavo bi tako vključili merjenje pozitivnih in negativnih posledic 

za podjetje, prav tako pa tudi merjenje pozitivnih in negativnih posledic, ki jih ukrepi 

prinašajo zaposlenim.  

Na ravni podjetja bi bilo potrebno razviti dolgoročnejši raziskovalni projekt in vzpostaviti 

sistem identificiranja, spremljanja, merjenja in poročanja, ki bi natančno opredelil socialni in 

okoljski vpliv ter determiniral spremenljivke, ki narekujejo uspeh družini prijazne politike v 

podjetju.  

3.8. Prispevek k stroki 

Prispevek magistrske naloge k stroki je zlasti v tem, da smo s podrobno analizo dejanskega 

stanja izvajanja ukrepov in zadovoljstva zaposlenih z omenjenimi ukrepi prišli do ugotovitev, 

ki lahko služijo tako podjetju Hoteli Bernardin kot tudi inštitutu Ekvilib za nadaljnje 

aktivnosti s ciljem povečati uporabo ukrepov v organizaciji in povečati delež podjetij, ki bi 

pristopila k postopku pridobitve certifikata DPP. Analiza je namreč pokazala, da kar nekaj 

zaposlenih ukrepov ne koristi in to predstavlja priložnost za organizacijo, da izpelje potrebne 

aktivnosti, ki bi povečale uporabo teh. V nalogi smo večkrat praktično prikazali, na kakšen 

način bi lahko organizacija povečala uporabo določenih ukrepov in prav tako kako bi lahko 

inštitut Ekvilib k pridobitvi certifikata DPP privabil večje število majhnih podjetij. 

Ugotovitev, da kar 42 % anketirancev pogosto pride iz službe tako čustveno izčrpanih, da ne 

morejo prispevati k družinskemu življenju, prav tako kaže na nujno izboljšanje ukrepov, kar 

predstavlja velik izziv za podjetje, saj ta podatek nikakor ne odraža namena certifikata DPP. 
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4 SKLEP 

Če poskušamo za konec vse skupaj strniti v smiseln sklep, lahko potrdimo, da je področje 

usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zelo kompleksno in velikokrat v navzkrižju 

interesov, vendar pa je zanj v podjetju Hoteli Bernardin lepo poskrbljeno. Zaposleni so po 

večini z ukrepi seznanjeni in z njimi zadovoljni ter jih koristijo glede na svoje potrebe. 

Vendar pa projekt Družini prijazno podjetje ni nekaj statičnega in utečenega, je dinamičen, 

stalno spreminjajoč se proces, v katerem je treba nenehno ugotavljati nove potrebe zaposlenih 

in podjetja, ki se čez čas in razvoj spreminjajo. Glede na to podjetje oblikuje nove ukrepe in 

jih začne izvajati po preteku prvih treh let od začetka pridobitve osnovnega certifikata. V 

magistrski nalogi smo podali ogromno ugotovitev in predlogov za nadaljnje ukrepe, ki so 

osnovani na rezultatih raziskave, na strani podjetja pa je, katere ukrepe bo v skladu z realnimi 

zmožnostmi in številnimi okoliščinami dejansko sprejelo. S pričujočo magistrsko nalogo si 

lahko nedvomno oblikuje določena izhodišča in smernice za pomoč pri izbiri nadaljnjih 

ukrepov. 

Pri tem moramo poudariti tudi vlogo podjetja Hoteli Bernardin v splošnem napredku 

slovenskih podjetij na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Slovenija je 

v zadnjih letih na tem področju zelo napredovala, vlogo pri tem pa imajo prav vsa podjetja, ki 

so pridobila certifikat. Na tak način se tudi širša javnost ozavešča, da uspešna kariera in 

družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta. Prav ta problematika je namreč vedno bolj 

pereča pri mladih družinah, ki šele vstopajo na trg dela, hkrati pa se soočajo z negotovimi 

oblikami dela in njegovo večjo intenzivnostjo. 

Certifikat DPP je vsekakor v veliko pomoč podjetjem, ki skušajo ukrepe za lažje usklajevanje 

poklicnega in družinskega življenja implementirati v praksi, saj se dotika vseh zaposlenih ter s 

tem pomaga vodstvu uvideti povezavo med sodelovanjem z zaposlenimi in dolgoročno 

poslovno uspešnostjo podjetja. Za trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje podjetja je 

namreč pomembno, da se usklajevanje poklicnega in družinskega življenja celostno vključi v 

strategije upravljanja organizacije ter je podprto z organizacijskimi rešitvami, ki bodo takšne 

strategije lahko tudi udejanjile v praksi. Lep primer takšnega procesa so tudi Hoteli 

Bernardin, ki morajo proces peljati naprej in ga stalno oplemenjevati.  

Aktivna družini prijazna politika ima za podjetje številne prednosti, kot so: povečanje 

motivacije zaposlenih, večja pripadnost podjetju in večja produktivnost, večje zadovoljstvo 

zaposlenih in zmanjševanje stresa, zmanjšanje stroškov zaradi fluktuacije zaposlenih, večanje 

ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, kupcih in v družbi ter večanje konkurenčnosti 

podjetja. Vse to so velike prednosti, ki pa se pokažejo na dolgi rok. Pri vpeljavi tovrstnih 

ukrepov moramo biti potrpežljivi in konsistentno vztrajati pri njihovem izvajanju, saj le tako 

lahko dosežemo rezultate. Pri tem ne smemo pozabiti, da bo le delavec, ki je na delovnem 

mestu zadovoljen in je dosegel neke vrste čustveno pripadnost podjetju, v katerem dela, delal 
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pošteno in v skladu z vrednotami podjetja. Če ne bo zadovoljen ali če se bo počutil 

izkoriščanega, ne bo dal vsega od sebe ali pa bo celo delal v škodo podjetju. S tovrstnimi 

ukrepi torej vlagamo tako v zaposlene kot v podjetje. V današnjih časih, ko so dobrine in 

tehnologija dostopni praktično vsem, lahko konkurenčnost podjetja povišamo prav z 

zadovoljnimi in produktivnejšimi zaposlenimi. 
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ANKETA O UKREPIH ZA LAŽJE USKLAJEVANJE 

POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 

 

Anketa, ki je pred vami, je instrument, vpeljan v okviru ukrepov družini prijaznih podjetij. S tem 

vprašalnikom želimo ugotoviti, ali koristite katerega izmed ukrepov za lažje usklajevanje obveznosti 

delovnega in zasebnega življenja, kdo/kaj vam pri tem pomaga in ali se srečujete s kakšnimi problemi. 

Samo vaše dejanske izkušnje bodo pomagale vaši organizaciji in drugim sodelujočim, da bodo 

izboljšali možnosti za koriščenje različnih ukrepov.Na vprašanja odgovarjate tako, da pri vsakem 

vprašanju označite za vas najustreznejši odgovor. 

Anketa je anonimna, kar pomeni, da vaši odgovori ne bodo razkriti tretji osebi. Pri obdelavi podatkov 

se bomo ravnali po zavezujoči poklicni etiki. Javno bodo predstavljeni zgolj skupinski rezultati. 

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo terna koncu napišete, koliko časa ste 

potrebovali za njeno reševanje. 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE                                                          

EKONOMSKA FAKULTETA 

Katedra za socialni in kadrovski management 

 

EKVILIB INŠTITUT 

 

 

DPP  ANKETA  2012 

Vse pravice pridržane. 
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A. Vloga delovnega okolja pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

A1. Ime podjetja/organizacije, v katerem ste zaposleni: HOTELI BERNARDIN, D.D. 

Grand hotel Bernardin Hotel Histrion Hotel Salinera Hotel San Simon  

Podporne službe in kamp 

A2. Datum izpolnjevanja ankete: dan___  mesec_______ leto________                                                                                      

A3. Ali ste seznanjeni z družini prijaznimi ukrepi v vašem podjetju? 

 (en odgovor v vsaki vrsti) Da Ne 

a) Seznanjen/-a sem, da je podjetje prejelo certifikat »Družini prijazno podjetje«. 1 

2 

 

Če ste na vprašanje 3a odgovorili z NE, pojdite na vprašanje 5.   

b) Vem, na koga se lahko obrnem v zvezi s koriščenjem družini prijaznih ukrepov. 1 2 

c) Imam možnost, da dajem predloge v zvezi z družini prijaznimi ukrepi v našem 

podjetju.  
1 2 

d) Imam dovolj informacij o koriščenju družini prijaznih ukrepov. 1 2 

A4. Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede koriščenja v podjetju sprejetih 

ukrepov? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate, in 5, da 

se povsem strinjate.  

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Ne 

vem 

a) Z družini prijaznimi ukrepi, ki jih nudi delodajalec, 

sem zadovoljen/-na. 
1 2 3 4 5 99 

b) Ukrepe lahko koristi večina zaposlenih, če to dopušča 

delovni proces. 
1 2 3 4 5 99 

c) Večina ukrepov je namenjena zaposlenim, ki imajo 
1 2 3 4 5 99 
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predšolske ali šoloobvezne otroke. 

 

A5. Ali se strinjate z naslednjimi trditvami glede vloge vodstva in nadrejenih pri 

usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni, da se sploh ne strinjate, in 5, da se povsem strinjate.  

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Ne 

vem 

a) Težave glede usklajevanja dela in družinskih 

obveznosti lahko zaupam svojemu vodji. 
1 2 3 4 5 99 

b) Z mojim neposrednim vodjem običajno najdeva način, 

kako rešiti probleme usklajevanja. 
1 2 3 4 5 99 

c) Vodstvo podjetja upošteva in podpira reševanje 

problemov, ki so povezani z usklajevanjem dela in 

družinskih obveznosti. 

1 2 3 4 5 99 

 

A6. Ocenite vaše strinjanje glede vloge sodelavcev pri usklajevanju zasebnega in 

poklicnega življenja. Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne 

strinjate, in 5, da se povsem strinjate.  

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti 

niti 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Ne 

vem 

a) Sodelavci/-ke brez otrok razumejo težave, ki jih imajo 

sodelavci/-ke z otroci. 
1 2 3 4 5 99 

b) Sodelavci/-kemi nudijo podporo pri usklajevanju dela 

in družinskih obveznosti. 

 

1 2 3 4 5 99 

c) S sodelavci/-kami si priskočimo na pomoč, kadar 
1 2 3 4 5 99 
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zaradi družinskih obveznosti kdo izmed nas ne more 

izpolniti delovnih nalog. 

d) Sodelavci/-ke, ki ne morejo koristiti ukrepov, se 

počutijo prikrajšane. 
1 2 3 4 5 99 

e) Sodelavci/-keso bolj obremenjeni zaradi prevzemanja 

dela sodelavcev/-k, ki koristijo ukrepe. 
1 2 3 4 5 99 

 

B. Koriščenje ukrepov 

B1. Za vsak ukrep posebej navedite, ali ste ga koristili ali ne. 

Sem koristil/-a    Nisem koristil/-a 

B1.1 Razvoj socialnih veščin: Vodilni v podjetju se na seminarjih in delavnicah, v 

okviru nadaljnjega izobraževanja ali neformalno prek razgovorov z zaposlenimi učijo t.i. 

socialnih veščin. Namen tega ukrepa je poglobljeno razumevanje problematike  usklajevanja 

družinskega in poklicnega življenja.       

 

B1.1 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

Sem koristil/-a    Nisem koristil/-a 

B1.2Otroški časovni bonus: Zaposlenemu z otrokom prvošolčkom se dodeli dodaten dan 

dopusta za spremstvo otroka v šolo. Zaposlenemu, ki uvaja otroka v vrtec, se omogoči v času 

uvajanja fleksibilni delavnik s časovno odsotnostjo do največ 3 ure dnevno oz. do 15 ur 

tedensko, ob upoštevanju potreb delovnega procesa.     
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B1.2 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):.................................  

 

Sem koristil/-a    Nisem koristil/-a 

B1.3. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine:Nameni ukrepa so 

učinkovitejše vodenje in ravnanje z zaposlenimi, senzibilizacija vodij glede usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja ter večje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. 

        

 

B1.3 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samoen odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

 

Sem se obračal/-a na tim    Nisem se obračal/-a na tim 

B1.4. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja: Nameni tima so sprotno 

spremljanje dejanskih potreb zaposlenih, spremljanje zadovoljstva zaposlenih z reševanjem 

problematike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ter sistematično zbiranje novih 

idej. Člani tima so: Diana Milivojevič, Maja Bonaca, Patricija Perič, Urška Koler, Gloria 

Kozar, Sonja Gajser, Kristijan Škorja, Zvonko Kovačič, Branko Lepoša.    

B1.4 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 
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Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

Drugo (napišite kaj):................................. 

Sem koristil/-a   Nisem koristil/-a 

B1.5Ukrepi za varovanje zdravja: Zaposleni in njihovi družinski člani lahko  koristijo vse 

wellness storitve ter bazene in savne po ugodnejših pogojih. Zaposleni lahko omenjene 

storitve koristijo v resortu, kjer ne opravljajo svojega dela. Pri koriščenju se upošteva 

zasedenost hotelov.       

B1.5 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

Sem koristil /-a   Nisem koristil/-a 

B1.6. Komuniciranje z zaposlenimi: S pomočjo obstoječih ali novih komunikacijskih 

orodijse zaposlenim predstavi aktualne inna novo sprejete ukrepe za usklajevanje dela in 

družine.        

B1.6 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

Sem koristil/-a    Nisem koristil/-a 
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B1.7 Obdaritev novorojenca: Zaposleni za svojega novorojenca prejme vrednostni bon in 

čestitko. Za upravičenost obdaritve mora zaposleni v kadrovsko službo na vpogled dostaviti 

rojstni list novorojenca. V primeru,  da sta v podjetju zaposlena oba starša, se bon dodeli le 

enkrat.      

B1.7 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

 

Sem koristil/-a    Nisem koristil/-a 

B1.8. Novoletno obdarovanje otrok – Dedek Mraz: Družba organizira novoletno 

obdarovanje otrok zaposlenih. Obdarijo se vsi otroci v starosti od dopolnjenega enega do 

osmega leta starosti.       

B1.8 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

Sem koristil/-a    Nisem koristil/-a 

B1.9 Varstvo šolskih otrok v podjetju – Morski konjiček: V času poletnih počitnic za 

šoloobvezne otroke kot tudi otroke, ki obiskujejo vrtec, družba organizira varstvo otrok. 

Strokovno varstvo je organizirano praviloma za otroke v starosti od šestega do desetega leta, 

vendar se starostni razpon določi letno in je objavljen na plakatu pred izvedbo samega ukrepa.
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B1.9 a) Če ste odgovorili z NE (ukrepa nisem koristil/-a), označite za vas 

najpomembnejširazlog,zakaj ukrepa niste koristili. Izberite samo en odgovor. 

Ker ga ne potrebujem. 

Ne želim obremenjevati sodelavcev/-k. 

Delovni proces mi tega ne dopušča. 

 Drugo (napišite kaj):................................. 

B2. Prosimo, napišite, kateri izmed ukrepov, ki ste jih koristili, je za vas 

najpomembnejši:................................................................................................................................

........ 

B3. Ali se je izboljšalo vaše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja s koriščenjem 

družini prijaznih ukrepov v vašem podjetju? 

Nič se ni izboljšalo. 

Izboljšalo se je. 

Zelo se je izboljšalo. 

B4. Ali ste pri koriščenju ukrepov imeli kakšne težave?Ocenite z lestvico od 1 do 3, pri 

čemer 1 pomeni, da ni bilo težav, in 3, da so bile velike, težko rešljive ali nerešljive težave.   

 

(en odgovor v vsaki vrsti) 
Ni bilo 

težav 

Manjše, 

lahko 

rešljive 

težave 

Velike, 

težko 

rešljive ali 

nerešljive 

težave 

Ne vem 

a) Težave z vodstvom podjetja. 1 2 3 99 

b) Težave z nadrejenim. 1 2 3 99 

c) Težave s sodelavci/-kami, ki nimajo družine. 1 2 3 99 

d) Težave s sodelavci/-kami, ki imajo družino. 1 2 3 99 

e) Težave zaradi narave delovnega mesta. 1 2 3 99 
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f) Delovni proces mi ne omogoča koriščenja ukrepov. 1 2 3 99 

g) Drugo (vpišite kaj):  

Če ste odgovorili na vprašanja od B.4 a) do B.4 g), pojdite na vprašanje  B.6. 

NA VPRAŠANJE B5 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI NISO KORISTILI 

NOBENEGA UKREPA. 

B5. Kaj je bil vzrok, da niste koristili nobenega ukrepa? 

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Ni 

bilo 

težav 

Manjše, 

lahko 

rešljive 

težave 

Velike, 

težko 

rešljive 

ali 

nerešljive 

težave 

Ne vem 

a) Težave z vodstvom podjetja. 1 2 3 99 

b) Težave z nadrejenim. 1 2 3 99 

c) Težave s sodelavci/-kami, ki nimajo družine. 1 2 3 99 

d) Težave s sodelavci/-kami, ki imajo družino. 1 2 3 99 

e) Težave zaradi narave delovnega mesta. 1 2 3 99 

f) Ukrepi so zame neuporabni. 1 2 3 99 

g) Delovni proces mi ne omogoča koriščenja ukrepov. 1 2 3 99 

h) Drugo (vpišite kaj):  

 

B6. Kakšno oceno bi dali vašemu podjetju/organizaciji kot »družini prijaznemu 

podjetju/prijazni organizaciji«? Izberite en odgovor. 

 Nezadostno. 

 Zadostno. 
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 Dobro. 

 Prav dobro. 

 Odlično. 

 Ne vem. 

C. Vloga družine, prijateljev in tretjih oseb na področju usklajevanja poklicnega 

in zasebnega življenja 

C1. Označite vaše strinjanje glede vloge partnerja pri usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja. Označite z neustrezno, če ste brez partnerja oziroma otrok. 

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinja

m 

Niti 

niti 

Se 

strinja

m 

Povsem 

se 

strinja

m 

Neustrezn

o 

a) Partner/-ka podpira moje udejstvovanje na 

poklicnem področju. 
1 2 3 4 5 99 

b) S partnerjem/-ko si enakovredno deliva 

gospodinjska opravila in skrb za dom. 
1 2 3 4 5 99 

c) Partner/-ka je aktivno vključen/-a v vzgojo in 

skrb za otroke. 
1 2 3 4 5 99 

  

C2.Označite vaše strinjanje glede vloge partnerja pri usklajevanju poklicnega in 

zasebnega življenja. Označite z neustrezno, če ste brez partnerja oziroma otrok. 

    

 DA NE Neustrezno 

a) Zaradi otrok je partner/-ka zaposlen/-a za skrajšani delovni čas. 1 2 99 

b) Zaradi otrok, partner/-ka trenutno ni zaposlen/-a. 1 2 99 
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C3. Označite vaše strinjanje glede vloge družine in prijateljev pri usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja.Označite z neustrezno, če ste brez partnerja oziroma 

otrok.   

 

 

Nikoli Redko 
Občasn

o 

Pogost

o 
Vedno 

Neustre

zno 

a) Pri skrbi za otroke mi pomagajo 

sorodniki. 
1 2 3 4 5 99 

b) Za predšolske otroke uporabljam 

plačano pomoč (npr. varuška) ali javno 

varstvo (npr. vrtec). 

1 2 3 4 5 99 

c) Skrbim za enega ali več starejših 

družinskih članov (npr. starši ali stari 

starši). 

1 2 3 4 5 99 

d) Pri gospodinjskih opravilih in skrbi 

za dom mi pomagajo sorodniki. 
1 2 3 4 5 99 

e) Za pomoč pri gospodinjskih 

opravilih in skrbi za dom najemam 

plačano pomoč (npr. čiščenje, likanje, 

pospravljanje). 

1 2 3 4 5 99 

f) Prijatelji/-ce mi priskočijo na 

pomoč, ko ima kdo od nas težave.  
1 2 3 4 5 99 
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D. Izkušnje z usklajevanjem 

D1. V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami o odnosu med 

vašim plačanim delom in vašo družino? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, 

da sploh ne soglašate, in 5, da močno soglašate.  

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Sploh  

ne 

soglašam 

Ne 

soglašam 

Niti 

soglašam, 

niti ne 

soglašam 

Soglašam 
Močno 

soglašam 

a) Zaradi časa, ki ga porabim za 

službene obveznosti, zamujam 

družinske aktivnosti. 

1 2 3 4 5 

b) Pogosto pridem iz službe tako 

čustveno izčrpan/-a, da ne morem 

prispevati k družinskemu življenju. 

1 2 3 4 5 

c) Moje obnašanje, ki je učinkovito v 

službi, mi ne pomaga biti boljši starš  

in/ali partner/-ica.  

1 2 3 4 5 

d) Zaradi časa, ki ga porabim za 

družinske obveznosti, zamujam 

aktivnosti v službi. 

1 2 

 

3 

4 5 

e) Ker sem pogosto pod stresom zaradi 

družinskih obveznosti, se težko zberem 

na delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 

f) Moje obnašanje, ki je učinkovito in 

potrebno doma, je neučinkovito v 

službi. 

1 2 3 4 5 

g) Od mene se v službi pričakuje več 

kot sem sposoben/-na narediti. 
1 2 3 4 5 
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D2. Označite, koliko časa po vašem mnenju namenite za posamezne aktivnosti.Označite z 

lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da nič ali skoraj nič, in 5, da preveč. Označite kot 

neustrezno, če se določena kategorija porabe časa ne nanaša na vas (če na primer nimate otrok 

ali ne skrbite za starejše).  

(en odgovor v vsaki vrsti) 

Nič ali 

skoraj 

nič 

Premal

o 

Ravno 

prav 
Veliko Preveč 

Neust

rezno 

a) Poklicno delo 1 2 3 4 5 99 

b) Dodatna strokovna usposabljanja in 

izobraževanja (povezana z vašim 

poklicem) 

1 2 3 4 5 99 

c) Prosti čas  1 2 3 4 5 99 

d) Vzgoja in skrb za otroke 1 2 3 4 5 99 

e) Gospodinjska in hišna opravila  1 2 3 4 5 99 

f) Skrb za starejše (npr. starše, stare 

starše in druge) 
1 2 3 4 5 99 

g) Spanje 1 2 3 4 5 99 

 

E. Splošna vprašanja 

E1. Prosimo, označite vaš spol. 

 Moški. 

 Ženski. 

 

E2.Koliko ste stari? 

 Do 20 let. 

 20–24 let. 
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 25–29 let. 

 30–34 let. 

 35–39 let. 

 40–44 let. 

 45–49 let. 

 50–59 let. 

 60 in več let. 

 

E3. Kraj, v katerem živite? 

Ljubljana. 

Maribor. 

 Drugo veliko mesto (nad 10 000 prebivalcev, na primer Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, 

Nova Gorica...). 

 Obrobje velikega mesta. 

 Manjše mesto (do 10 000 prebivalcev). 

 Vas, vaško naselje. 

 Osamljena kmetija, hiša na podeželju izven naselja. 

 

E4. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli? Označite samo najvišjo doseženo stopnjo. 

 Nepopolno osnovno izobrazbo, 1–3 razredi, brez šolske izobrazbe. 

 Nepopolno izobrazbo, 4–7 razredov. 

 Osnovno izobrazbo. 

 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo. 

 Srednjo strokovno izobrazbo. 
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 Srednjo splošno izobrazbo. 

 Višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo. 

 Visoko strokovno izobrazbo. 

 Visoko univerzitetno izobrazbo. 

 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktorat. 

 

E5. Kakšna je vaša sedanja pogodba o zaposlitvi? 

 Za nedoločen čas. 

 Za določen čas. 

 Pogodbeno/agencijsko delo. 

Drugo (vpišite):  

 

E6. Ste zaposleni za polni ali skrajšani delovni čas? 

 Polni čas (8 ur dnevno, 40 ur tedensko). 

 Skrajšani delovni čas. 

Če ste zaposleni za skrajšani delovni čas, za koliko ur tedensko ste 

zaposleni?  

 

E7. Na katerem področju delate? 

Recepcija. 

 Strežba. 

 Kuhinja. 

 Gospodinjstvo. 

 Ostalo (wellness in spa, kopališča in bazeni, kamp, kongresni center. 
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 Podporne službe. 

 

E8.Koliko let delate v tem podjetju? 

Število let:  

 

E9. Koliko ur povprečno na dan porabite za: 

a) pot od doma do delovnega mesta in nazaj? 

Do 0,5 ure. 

Nad 0,5 do 1 uro. 

 Nad 1 do 1,5 ure. 

 Nad 1,5 do 2 uri. 

 Nad 2 uri. 

 

b) službo – upoštevajte tudi delo, ki ga opravite za službo doma? 

 Do 4 ure. 

Od 5 do 6 ur. 

 Od 7 do 8 ur. 

 Od 9 do 10 ur. 

 Od 11 do 12 ur. 

Nad 12 ur. 

 

E10. Ali imate vodilni/vodstveni položaj ali vodite kakšno skupino? 

 Da. 

 Ne. 



Priloga 1 

 

 

E11. Koliko otrok imate? 

Vpišite številko 0, če ste brez otrok, in pojdite na vprašanje 12. 

 

 

E11. a) Če imate otroke, v katero starostno skupino spada vsak otrok? 

Starost Prvi otrok Drugi otrok Tretji otrok Četrti otrok 

Nimam         

Do enega leta         

Od 1 do 5 let         

Od 6 do 14 let         

Od 15 do 19 let         

Od 20 do 26 let         

Nad 26         

 

E12. V kakšni skupnosti/družini živite? 

 Živim s partnerjem/-ko. 

Jedrna (s partnerjem/-ko in otrokom/-ki). 

Enostarševska (samo z otrokom/-ki). 

Reorganizirana (z novim partnerjem in z otrokom/-ki ali brez). 

Večgeneracijska (skupaj z otroki, starši ali sorodniki). 

 Živim sam/-a. 
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E13. Vaši komentarji in predlogi: 
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KATALOG UKREPOV ZA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

UKREPI ZA PODROČJE DELOVNEGA ČASA: 

 FIKSNI OSREDNJI DELOVNI ČAS Z IZBIRO PRIHODA IN ODHODA (Zaposleni 

lahko znotraj vnaprej določenega časovnega okvira sami izbirajo uro prihoda in odhoda z 

delovnega mesta, s tem da osrednji delovni čas določa ure, ko morajo biti zaposleni na 

delovnem mestu nujno prisotni.) 

 OKVIRNI DELOVNI ČAS Z IZBIRO PRIHODA IN ODHODA (Zaposleni lahko 

znotraj vnaprej določenega časovnega okvira sami izbirajo uro prihoda in odhoda z 

delovnega mesta, s tem da ure, ko morajo biti zaposleni na delovnem mestu nujno 

prisotni, ne obstajajo.) 

 DELOVNI ČAS NA ZAUPANJE (Sodelavci in sodelavke lahko svobodno porabijo čas 

na delovnem mestu, uradne evidence prisotnosti na delu ni.) 

 ORGANIZACIJA DEŽURSTVA 

 IZMENSKO DELO (Upoštevajo se potrebe zaposlenih z družinami – stalne družinske 

izmene ali možnost prehajanja iz ene izmene v drugo.) 

                 UKREPI ZA PODROČJE DELOVNEGA ČASA: 

 ČASOVNI KONTO (Opravljene nadure so zabeležene kot časovno dobroimetje – 

možnost odsotnosti z dela zaradi dopusta ali izobraževanja, ali kot dolgovane ure.) 

 SKRAJŠAN DELOVNI ČAS ZARADI DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI 

 DELITEV DELOVNEGA MESTA (Delovno mesto se deli med več zaposlenimi, lahko 

se izvaja tudi na vodstveni ravni.) 

 POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNEGA ČASA PO STARŠEVSKI 

ODSOTNOSTI (Zaposleni ima po starševski odsotnosti olajšano ponovno vključitev v 

delovno okolje.) 

 DELOVNI ČAS PO ŽIVLJENJSKIH FAZAH (Dogovor o delovnem času glede na 

obremenjenost zaposlenih z družinskimi obveznostmi – odsotnost z delovnega mesta, 

zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, zaposlitev s polnim delovnim časom čez daljše 

časovno obdobje…) 

 OTROŠKI ČASOVNI BONUS – vstop v šolo in uvajanje v vrtec (Starši imajo priznane 

dodatne delovne ure ali dodatne proste dneve, za enako plačo opravijo manj delovnih ur 
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in imajo tako več časa za družino – prvi šolski dan in za uvajanje otroka v vrtec.) 

 NAČRTOVANJE LETNEGA DOPUSTA (Upoštevajo se dopust partnerja in šolske 

počitnice otrok.) 

 DODATNI DNEVI ODSOTNOSTI Z NADOMESTILOM PLAČE ZARADI 

IZREDNIH DRUŽINSKIH RAZLOGOV 

 DRUŽINSKI PREMOR (Možnost podaljšanja odsotnosti po porodniškem dopustu z 

namenom vzgoje otrok.) 

 FLEKSIBILNI DNEVNI ODMORI (Poljubno dolgi odmori ob poljubni uri v dogovoru s 

sodelavci, s tem da porabljen delovni čas morajo nadomestiti.) 

UKREPI ZA PODROČJE ORGANIZACIJE DELA: 

 TIM ZA USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 

(Ustanovi se poseben tim oziroma projektno skupino, katere osnovna naloga je, da njeni 

člani obravnavajo vsebine s področja družini prijaznega podjetja, zbirajo in uvajajo nove, 

boljše metode dela, ki so usmerjene v boljše usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja. Spremljajo dejanske potrebe zaposlenih, sistematično zbirajo nove ideje ter 

spremljajo zadovoljstvo zaposlenih.) 

 IZBOLJŠEVANJE/INOVACIJE V DELOVNIH PROCESIH (Zaposleni imajo možnost 

predloga za izboljšave delovnih procesov.) 

 NADOMEŠČANJE (Zaposleni z otroki ali svojci, ki potrebujejo nego, lahko zapustijo 

delovno mesto in tako opravljajo svoje družinske obveznosti.) 

 ORGANIZACIJA TIMSKEGA DELA (Samostojno odločanje o porazdelitvi del med 

člani tima z upoštevanjem zahtev dela in družinskih situacij posameznih članov.) 

UKREPI ZA PODROČJE ORGANIZACIJE DELA: 

 SLUŽBENE POTI (Pri razporejanju službenih poti in aktivnosti izven delovnega mesta 

se upoštevajo družinske situacije.) 

 UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA (Treningi sproščanja in gibanja, športni in 

informativni dogodki o posebnih zdravstvenih tveganjih.) 

 INFORMIRANJE O PRIHAJAJOČIH SPREMEMBAH, POMEMBNIH ZA 

ZAPOSLENE (Informiranje mora biti pravočasno, saj večje spremembe vplivajo na 

pomembna področja življenja zaposlenih.) 
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 MOŽNOST KONZULTACIJ ALI SOODLOČANJA O PRIHAJAJOČIH 

SPREMEMBAH, POMEMBNIH ZA ZAPOSLENE (Zaposleni z otroki imajo v primeru 

sprememb možnost soodločanja, zlasti o mogočih alternativnih oblikah oblikovanja dela 

in delovnega časa.) 

UKREPI ZA PODROČJE DELOVNEGA MESTA: 

 DELO NA DOMU (Delo se izključno opravlja samo na domu.) 

 IZMENIČNO DELO OD DOMA (Delo se izmenično opravlja v pisarni in doma.) 

 MOŽNOST IZREDNEGA DELA DOMA (Delo iz službe se odnese domov in opravi 

tam, poleg družinskih obveznosti.) 

 FINANČNA IN TEHNIČNA PODPORA DELOVNIH MEST DOMA (Podjetje pri 

opremi delovnih mest doma prihrani lastne stroške, prevzame pa stroške tehnične 

opreme, na voljo so prenosni računalniki ali mobilni telefoni.) 

UKREPI ZA PODROČJE POLITIKE INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA: 

 KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI (S pomočjo obstoječih ali novih komunikacijskih 

orodij se zaposlenim predstavi aktualne in novosprejete ukrepe ter aktivnosti za 

usklajevanje dela in družine z namenom izboljšanja informiranosti, preprečitve, da bi bili 

zaposleni neustrezno ali napačno informirani, ter zagotovitve kakovostne in pravočasne 

informacije.) 

 KOMUNICIRANJE S ŠIRŠO JAVNOSTJO (Družba o vseh aktivnostih s področja 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja komunicira z zunanjimi deležniki z 

namenom povečanja ugleda in prenašanja vrednot družini prijaznega podjetja tudi v 

okolje izven organizacije.) 

 RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI O USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE (Med 

zaposlenimi se z intervjuji ali vprašalniki zbirajo informacije o zadovoljstvu zaposlenih, 

pogostosti uporabe posameznih ukrepov, predlogih izboljšav in željah glede ukrepov za 

usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.) 

UKREPI ZA PODROČJE POLITIKE INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA: 

 BROŠURE (Predstavitev ukrepov v podporo usklajevanja poklicnega in družinskega 

življenja ter pogojev za uveljavljanje v samostojni brošuri.) 

 DELOVNA SREČANJA/ZBORI ZAPOSLENIH (Pogovori in izmenjava informacij o 

pomembnih novostih, zaposleni lahko zastavljajo vprašanja, opozorijo na težave in 
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predstavijo predloge rešitev za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.) 

 POSREDOVANJE INFORMACIJ ODSOTNIM DELAVCEM (Odsotni delavci so 

vključeni v interno komuniciranje.) 

 POOBLAŠČENEC/-KA ZA VPRAŠANJA USKLAJEVANJA POKLICA IN DRUŽINE 

(Kontaktna oseba odgovarja na vsa vprašanja glede usklajevanja dela in družine ter 

zastopa interese zaposlenih z družinskimi obveznostmi napram podjetju.) 

 POOBLAŠČENEC/-KA ZA USKLAJEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI (Tematika o 

spolih, povezanih privilegijih ali prikrajšanjih in predlogi rešitev.) 

 DAN ODPRTIH VRAT (Obisk delovne organizacije za svojce zaposlenih, katerim so 

predstavljeni ukrepi za lažje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.) 

 DRUŽENJE MED ZAPOSLENIMI (Zabave, izleti za zaposlene, namenjeni tudi 

njihovim družinskim članom.) 

UKREPI ZA PODROČJE VEŠČIN VODSTVA: 

 FILOZOFIJA/NAČELA VODENJA (Osnovna elementa načel vodenja, ki sta upoštevana 

v okviru celotne filozofije poslovanja, sta naklonjenost družini in enakopravna obravnava 

žensk in moških.) 

 UPOŠTEVANJE SOCIALNIH KOMPETENC PRI IZBIRI IN NAPREDOVANJU 

VODSTVENEGA KADRA (Kadre za vodilne položaje in napredovanje izbirajo glede na 

njihovo sposobnost komuniciranja in sprejemanja kritike, pripravljenost reševanja 

konfliktov in zavedanja odgovornosti.) 

 IZOBRAŽEVANJE VODIJ NA PODROČJU USKLAJEVANJA DELA IN DRUŽINE 

(Izpostavljena je tema o pomenu odnosa do zaposlenih, informiranje o možnih ukrepih 

družini prijazne politike ter opozarjanje na prednosti in pomanjkljivosti.)  

 RAZVOJ SOCIALNIH VEŠČIN ZA VODILNE (Seminarji, nadaljnja izobraževanja ali 

razgovori z zaposlenimi.) 

 OCENJEVANJE VODIJ S STRANI PODREJENIH (Zaposleni ocenjujejo vedenje 

vodilnih, na kakšen način ti omogočajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.) 

 USPEŠNOST VODIJ IN USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINE (Stimulacije k 

osnovnemu dohodku v primeru uspešnosti, saj se s tem spodbujata kvantiteta in  

KATALOG UKREPOV ZA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
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UKREPI ZA PODROČJE RAZVOJA KADROV 

 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA PROGRAMOV NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA 

JE V GLAVNEM MED DELOVNIM ČASOM (Tako po lokaciji  kot po trajanju morajo 

biti skladni z družinskimi obveznostmi zaposlenih.) 

 UKREPI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA Z ORGANIZACIJO OTROŠKEGA 

VARSTVA 

 INDIVIDUALNI NAČRTI KARIERNEGA RAZVOJA (Upoštevanje poteka posamičnih 

življenjskih faz ter vključevanje vidikov dela in zasebnega življenja.) 

 VZPODBUJANJE ŽENSK (Vzpodbujanje k nadaljnjemu izobraževanju kljub 

družinskim obveznostim.) 

 VKLJUČITEV TEMATIKE USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 

ŽIVLJENJA V LETNE RAZGOVORE 

 PONOVNO VKLJUČEVANJE PO DALJŠI ODSOTNOSTI (Načrt, izdelan že pred 

nastopom porodniškega dopusta ali katere druge daljše odsotnosti, o tem, kako bo 

potekalo življenje na delovnem mestu po koncu daljše odsotnosti. V razgovoru se 

obrazloži možnost nadaljnje ali ponovne zaposlitve ter usklajevanja poklicnih in 

družinskih obveznosti po prihodu nazaj.) 

 PODPORA OČETOVSKEMU DOPUSTU (Očetje imajo pravico do plačanega 

očetovskega dopusta.) 

 DRUŽINSKE OBVEZNOSTI TER DELO S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM NISO 

RAZLOGI ZA ZAVRNITEV PRI ZAPOSLOVANJU ALI STAGNACIJO 

ZAPOSLENEGA (To ne vpliva na kadrovsko politične odločitve.) 

 KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO (Prostovoljski programi podjetij obsegajo 

prostovoljsko neplačano delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti, ki ga z različnimi 

iniciativami podpira delodajalec oz. podjetje.) 

 SODELOVANJE SVOJCEV ZAPOSLENIH PRI OBČASNIH DELIH V PODJETJU 

(Prednost je ponujena svojcem zaposlenih, na primer, ko gre za nadomeščanje med 

dopusti ipd.) 

 OGLAŠEVANJE ENAKIH MOŽNOSTI (Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti 

in enakih možnosti, kar je objavljeno tudi v oglasih za zaposlovanje.) 

 PROGRAMI RAZNOLIKOSTI IN VKLJUČENOSTI (Preko različnih ukrepov se 
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izkazuje pozornost do delavcev različnih narodnosti oz. verskih pripadnosti –npr. izbor 

hrane v tovarniški menzi, na piknikih, izbor glasbe itd.) 

UKREPI ZA PODROČJE STRUKTURE PLAČIL IN NAGRAJEVANIH DOSEŽKOV: 

 NADOMESTILO ZA VARSTVO (V primeru izrednih razmer – delo izven rednega 

delovnega časa, opravljanje nadur, službena pot, bolezen… – podjetje prevzame stroške 

varstva otrok.) 

 POSOJILA IN FINANČNA POMOČ (Ugodna posojila ali prehodna finančna pomoč v 

primeru socialnih ali družinskih razmer.) 

 ŠTIPENDIJE ZA OTROKE ZAPOSLENIH (Zgodnje kvalificiranje za potencialne 

zaposlene in vezni člen s podjetjem, zaradi česar podjetje finančno razbremenjuje 

gospodinjstva zaposlenih in investira v lastno prihodnost.) 

 OBDARITEV NOVOROJENCA (Vsakega novorojenca zaposlenega se finančno obdari.) 

 PONUDBA ZA PROSTI ČAS (Prost dostop ali dostop s popustom do športnih ali 

prostočasnih aktivnosti, ponudba družini prijaznih počitnic za zaposlene in njihove 

svojce.) 

 LETNI REGRES (Višina regresa je odvisna od zakonske višine in števila otrok.) 

 IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE/PARTNERJE (Pomoč internih ali zunanjih 

svetovalcev za svojce zaposlenih, na primer pri težavah v partnerskem odnosu, v primeru 

odvisnosti ipd.) 

 PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN POMOČ (Pomoč internih ali zunanjih svetovalcev za 

zaposlene, na primer pri težavah v partnerskem odnosu, v primeru odvisnosti ipd.) 

 POMOČ PRI REŠEVANJU STANOVANJSKEGA PROBLEMA (Objavljanje oglasov v 

tisku, možnost podjetja, da lastna stanovanja oddaja zaposlenim…) 

UKREPI ZA PODROČJE STORITEV ZA DRUŽINO: 

 VRTEC V PODJETJU (Lasten vrtec za otroke zaposlenih, ki se nahaja v poslovnih 
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prostorih ali v njihovi neposredni bližini.) 

 VARSTVO OTROK V SODELOVANJU Z DRUGIMI PODJETJI (Financirano je skupno 

varstvo otrok, ki je lahko dostopno, pri tem je obratovalni čas prilagojen delovnemu času 

partnerjev.) 

 PODALJŠANO DELOVANJE VARSTVA OTROK (Podjetje skupaj z lokalno ustanovo 

določi časovni okvir podaljšanega varstva, za dodatno storitev ustanova prejme 

nadomestilo.) 

 SOBA ZA OTROKE IN STARŠE (Posebna soba, opremljena za delo in igranje, je 

namenjena kratkoročnemu varstvu v nujnih primerih) 

 IGRALNICA (Varovani in nadzorovani igralni kotički za otroke v poslovnih prostorih ali 

pisarnah.) 

UKREPI ZA PODROČJE STORITEV ZA DRUŽINO 

 OTROCI V PODJETJU (V izrednih razmerah je na voljo ločen in primerno 

opremljendelovni prostor, kjer se lahko nahajajo otroci zaposlenih.) 

 PREVIJALNE MIZE, SOBA ZA DOJENJE 

 POČITNIŠKE PONUDBE ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE (Pedagoško usposobljeno 

varstvo med šolskimi počitnicami, za kar so na razpolago prostori v podjetju ali v njegovi 

neposredni bližini.) 

 VARSTVO ŠOLSKIH OTROK V PODJETJU (Spodbujanje šolskih aktivnosti za 

šoloobvezne otroke in organizirano preživljanje prostega časa v podjetju ali v njegovi 

neposredni bližini.) 

 NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK (Organizira se novoletno obdarovanje v 

prostorih podjetja ali v katerih drugih prostorih, vsak otrok prejme darilo s strani Dedka 

Mraza ali Božička.) 

 PROSTOR ZA SPROŠČANJE (Soba za sprostitev ali nego.) 
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RAZLOGI ZAKAJ NISO KORISTILI UKREP DPP 

Vpišite drug razlog, zakaj niste koristili ukrepa. 

Podvprašanja Odgovori 

Razvoj socialnih veščin Nisem poznal možnosti. 

Ne vem, kakšni ukrepi so. 

Takšni seminarji so namenjeni vodilnim in ne drugim delavcem. 

Delavec ne pride na vrsto za izobraževanje. 

Nisem vodja. (3-krat) 

Do sedaj ni bilo potrebe. 

  

Vpišite drug razlog, zakaj niste koristili ukrepa. 

Podvprašanja Odgovori 

Otroški časovni bonus Ne vem. 

Nimam prvošolčka. 

Bomo koristili drugo leto za prvošolčka. 

Nimam otrok. (4-krat) 

Koristila žena. 

Odrasli otroci, večji otroci. 

Ni mi bilo omogočeno. 

Izobraževanje vodij na 

področju usklajevanja 

dela in družine 

Nisem vodja. (4-krat) 

Nisem bil seznanjen. (2-krat) 

Ne vem. 

Seminarji so namenjeni vodilnim in ne drugim delavcem. 

Ni bilo ponujeno. 

Nisem vpoklican na izobraževanje. 

Tim za usklajevanje 

poklicnega in družinskega 

življenja 

Ni še bilo potrebe. 

Nisem še potreboval. 

Premalo informacij 

Ni bilo javljeno. 

Ukrepi za varovanje Ker nisem vedela. 



Priloga 3 

 

 

Zdravja Nimam časa. (2-krat) 

Nisem se pozanimala o tem. 

Trenutno je ta možnost ukinjena. (3-krat) 

Teh storitev ne želim koristiti v družbi. 

Komuniciranje z 

zaposlenimi 

Nismo obveščeni. 

Ne dobimo informacij. 

Iščemo druge možnosti (sorodniki, prijatelji). 

Ni mi bilo omogočeno. 

Premalo informacij o dostopnosti informacij. 

Vpišite drug razlog, zakaj niste koristili ukrepa. 

Podvprašanja Odgovori 

Obdaritev novorojenca Nimam novorojenca. (4-krat) 

Ni bilo obdaritev v času, ko smo imeli novorojenca. (3-krat) 

Ni mi bilo omogočeno. 

Novoletno obdarovanje 

otrok 

Nisem bila obveščena/povabljena. 

Otrok še ni star eno leto. 

Nimam otrok. (3-krat) 

Otrok je starejši od 8 let. (4-krat) 

V tem času nisem bila zaposlena. 

Varstvo šolskih otrok v 

podjetju 

Ni več potrebe, otroci so veliki. (4-krat) 

Nimam otrok. (4-krat) 

Oddaljenost od doma. 

Otroka je treba dostaviti na določeno lokacijo (urnik za starše je 

včasih od šestih do osmih). 

Otrok ne spada v starostno mejo koriščenja. 
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MNENJA, PREDLOGI O POLITIKI DPP V PODJETJU 

Odgovori 

»Ko smo imeli majhne otroke, nas nihče ni spraševal, kje bomo puščali otroke – ne 

morešdobiti dopusta, ko ga potrebuješ (pozimi si doma, poleti delaš kot konj).« 

»Vse lepo in prav, skrbeti je treba za mlade družine, otroke. Kaj pa starejši delavci in otroci, 

kiimajo posebne potrebe?Kam naj jih damo čez počitnice v sezoni?Ostanejo nam 

sorodniki,prijatelji. Delovni proces nam namreč tega ne dopušča, da bi iz službe, ki začne 

zgodaj, odpeljali otroka na drugo lokacijo.« 

»Več nagrajevati delavce.« 

»Družina niso samo otroci do 8. leta. Manjkajo konkretni ukrepi za varovanje zdravja oz. so 

biliukinjeni (wellness storitve, telovadba itd. po ugodnejših cenah). Redni zdravniški pregledi 

sesploh ne izvajajo (zakonsko določeni).« 

»Nimam majhnih otrok, a imam moža, ki je zbolel za rakom in oslepel, zato je 100-odstotno 

odvisenod tuje pomoči.Ima redne kemoterapije in jaz ga moram spremljati in biti zraven.« 

»Še več zanimivejših anket v bodoče.« 

»Vzpostavitev 50-odstotnega popusta za koriščenje spa storitev!« 

»Ko je bil moj otrok majhen, so bili drugi sistemi in druga firma. Velik otrok tudi potrebuje 

mamo,mogoče več kot najstnik.Pa tudi mož spada pod družino. Večkrat smo odsotne v času, 

ko nas potrebujejo.« 

»SPP – samskim prijazno podjetje.« 

»Vse se vrti okoli majhnih otrok, kot da veliki ne obstajajo in ne bi imeli potrebe po starejših 

inpozornosti. Včasih veliki otroci bolj potrebujejo starše kot mali. Ko sem imela majhne 

otroke, ninikogar zanimalo,kaj in kako se bom znašla glede varstva itd., zdaj pa sem za tuje 

otroke kolegialna do sodelavk in njihovih skrbi glede družine. Žal sem bila zmeraj "žrtev" 

nekega sistema – tako je pač bilo in sem "izvisela". Zame je družina tudi partner in ne samo 

mali otroci.« 

»Obžalujem, da nimamo več popusta pri wellness storitvah.« 

»Zavedam se, kakšne narave je panoga, v kateri opravljam svoj poklic, a vseeno pogrešam 

večprostega časa za družino in prijatelje.« 
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»Lepo bi bilo, če bi bili obveščeni o vsem (o ukrepih).  

»Za zdaj odlični.« 

»Dobro!« 

»Več možnosti pri usklajevanju delovnega časa – ki jih sedaj ni.« 

»Nepotrebna vprašanja.Ugotovite sami, kaj se dogaja. Manj pritiska z vrha, večje plače 

zatiste, ki delajo, in da se ne podpira lenoba.« 

»Ponovno koriščenje wellness storitev po ugodni ceni – popust.« 

»Razočarana sem nad dejstvom, da dobivamo tedensko urnik, saj je na ta način zelo težko 

usklajevati družinske plane, kajti kdaj tudi do petka ne veš, kako boš delal naslednji teden. 

Zaželeno bi tudi bilo, da bi mlade mamice imele vsaj eno izmeno več dopoldansko in bi tako 

lahko eno popoldne več preživele s svojo družino (zdaj delam tri dni dopoldne in tri dni 

popoldne, en dan v tednu sem prosta).« 

»Možnost napredovanja, večje plačilo, več razumevanja med sodelavci, možnost stalne 

zaposlitve.« 

»Več aktivnosti/ugodnosti za zaposlene brez otrok –wellness popusti.« 

»Težko je usklajevati družinske obveznosti z našim poklicem ali službo, sploh za vikende 

alipraznike. Ob takih dnevih je družina pogosto sama, brez enega izmed staršev. V teh 

primerih gredo vse družinske naloge na enega starša. Največkrat zaradi premalo osebja.« 

»Težko podam pozitivno oceno, da ima podjetje omenjeni certifikat, saj mi to ne koristi pri 

usklajevanju družine in službe.« 

»Glede na to, da sem v takšni starostni kategoriji, ki je že vse te možnosti prejela v svojem 

času, ko smo na svoj način iskali pot za delo in življenjski uspeh, nisem imel potrebe za vse 

ugodnosti, ki jih podjetje danes nudi.« 

»Zakon o družini prijaznem podjetju je bolj malo uporaben za samske osebe. Pa tudi bolj 

slabouporabljen s strani osebja, ki dela v strežbi in kuhinji – deljen urnik.« 

»Organiziranje enodnevnih izletov za zaposlene (npr. Lipica, Postojna itd.), več delavcev.« 
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»Podpiram idejo, da imamo take ukrepe, ampak zaposleni v turizmu jih težko uskladimo z 

delom (še posebej v sezoni in za vikend).« 

 


