
2.1.2015 Stran/Termin: 4

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: WEEKEND Žanr:

Površina/Trajanje: 900,13 Naklada: 12.390,00

Gesla: DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE, EKVILIB, ALEŠ KRANJC KUŠLAN

bojaDelodajalci

neusklajujejo,
DELAVCI NE ODKLOPIJO

Število
Dela prosti dnevi

Vi CEPR

0

ZD
A

Ja
ponska

Švic
a

Nizozemsk

a

Gr
či
ja

Irsk
a

Belgij

a

Itali
ja

Sl
ov

eni
ja

Špan

ija

Po
rtugalskaAv

strija
Nemčij

a

Šv
edsk

a

FinskaDanska
No

rveška

V. B
r itanija

Franci
ja

30

1

28
0

25

2

25
0

25
0

25
0

24

10

22

12

22

13

22

12

20

12

20

11

20

10

20

9

20

6

20
0

20
0

10
0

0
0

Plačani dnevi letnega dopusta Plačani praznični dnev

Letni dopust je
namenjen obnovi
delovnih moči,
zato je vsakega
neizkoriščenega
dneva škoda.
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Z dopusti se ob koncu leta
veliko ukvarjamo. Nekateri
si z zadnjimi dnevi dopusta
gradijo prostodnevne

mostove med prazniki in vikendi.
Nekateri pa morda bentijo, ker ne
bodo mogli porabiti vsega letnega
dopusta , češ da si ga ne morejo privoščiti

, ker v kolektivu ni nikogar, ki
bi jih nadomestil med odsotnostjo.
So krivi delodajalci, ki slabo organizirajo

delo, ali egoistični sodelavci ,
ali pa morda malo tudi sami , ker si
domišljajo, da so nenadomestljivi?

Da nekateri ne izkoristijo vseh dni letnega

dopusta, vemo vsi, nihče pa ne
beleži, koliko je teh dni. V raziskavi
Struktura delovnegačasa , ki jo izvaja
statistični urad – zadnja se nanašana
leto 2012 –, soanalizirane vse vrste
odsotnosti in tako vemo, da so bili zaposleni

Slovenci pred dvema letoma
na letnem dopustu povprečno po
16 ur na mesec , todapodatek o neizkoriščenih

urah dopusta boste v tej
razi skavi zaman iskali.Kot je pojasnila
Maja Sever, ki je na uradupripravila
prvo objavo o tejraziskavi , so uporabili

podatke delodajalcev iz evidence
o izrabi delovnega časa , v kateri so

podatki o vseh plačanih urah, ki jih
bodisi plačadelodajalec bodisi socialne

blagajne. Dnevi dopusta , ki jih
plača delodajalec, so natančnozabeleženi

, neizrabljeni dnevi dopusta pa
ne, saj nisobili plačani in jih nihče ne
evidentira.

Ǫ LOJZE JAVORNIK
lojze.javornik@ finance.si Slovenci na dopustu 24dni na leto

Toda iz objavljenih podatkov je mogoče

sklepati o neizrabljenem dopustu.

Po evidencahdelodajalcev
so zaposleni izkoristili povprečno
po dva dni plačanega dopustana
mesec, to je 24 dnina leto. Po zakonu

odelovnih razmerjih pa zaposlenemu

pripada najmanj 20 dni
dopusta na leto , vendar ga ima zaradi

dodatkovza starost , otroke in
delovne razmere večina zaposlenih
občutno več. Maja Sever meni , da
je zaposlenim verjetnoostalo nekaj
neizkoriščenega odpusta, opozarja
, da samo iz navedenega podatka

ni mogoče sklepati , koliko ga je bilo.

Neizkoriščeni dnevi dopusta so
namreč ostali tudi tistim zaposlenim

, ki pravice do letnega dopusta
niso mogli izkoristiti iz objektivnih
razlogov (zaradi dolgotrajne bolniške

, porodniške in podobno) ali pa
so ga prenesli v naslednje koledarsko

leto.

Ameriškastatistikapropadlih
dopustov
Revija Atlantic je pred kratkim pisala
, da ameriški delavci v letu2013 v

povprečju niso izkoristili 3, 2 plačanega

dneva dopusta. Menda kar četrtina
zaposlenih v ZDA pusti, dajim dopust
propade, in glavni vzrok za to je bojaDelodajalci

zen , da si bodo nakopali nejevoljo delodajalcev

, če si ga bodo privoščili.

Za številnedelodajalce je dopust
le strošek
Inštitut Ekvilib , ki podeljuje certifikat

Družini prijazno podjetje, je decembra

lani v okviru tedna usklajevanja
zasebnega in poklicnega življenja

pozval zaposlene , naj en dan odidejo
iz službe takoj po izteku delovnega
časa. S tem želijo spodbuditi delodajalce

k razmisleku, da bi dolge delovnike

, ki ne pripomorejok večji storilnosti

, nadomestili z organizacijsko
kulturo , ki bi temeljila na spoštljivem
sodelovanju z zaposlenimi ter tako
večala produktivnost, inovativnost ,
ustvarjalnost in s tem tudi dodano
vrednost pri poslovanju.

Kot podeljevalci certifikata v inštitutu

dobro poznajoprakse v slovenskih

podjetjih in njihov odnos do
zaposlenih. »Številni naši delodajalci
še niso dovolj ponotranjili dejstva ,

da je dopust namenjenpočitku in regeneraciji

zaposlenih, da so lahko
dolgoročno v vsej svoji delovni dobi
boljdelovni in ustvarjalni. Nekateri
delodajalci vidijo v dopustu samo

strošek in niso sprejeli dejstva ,
da je dopust del delovnega procesa,«
o neizkoriščenih dopustih pravi Aleš
Kranjc Kušlan, direktor inštituta.

Organizacijadela in usklajevanje
dopustov
S stališča delovnega procesa imamo
pri dopustih zaposlenih tri prvine.
Prva je delovni koledar. V nekaterih

podjetjih pri določanju delovnih
dni nekoliko odstopajood splošnega
koledarja , saj jim v primerih tako

imenovanih mostov, ko se prosti
praznični dnevi približajo vikendom

, ni smotrno zagnati proizvodnje
(denimo segreti peči v livarni )

za en dan in jo nato znova ustaviti,
zato take dneveoddelajo s kakšno
delovno soboto.Drugi element je
število dopustniških dni posameznika.

Po zakonu mora delodajalec
zaposlenim najpozneje do konca
marca povedati, koliko dni dopusta
jim pripada. Toda to je le en del naloge

, drugi del je usklajevanje dopustov.

Zakon namreč izrecno določa

, da je dolžnost delodajalcazagotoviti

zaposlenemu možnost izkoristiti
letni dopust, ki mu pripada.
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Dobervodja ,hitrousklajeni
dopusti
Toda marsikdo ne ve, kajpomeni
usklajevanje dopustov, čeprav je jasno

, da delo ne more teči dobro, če je
odsotnih preveč zaposlenih hkrati.
V takih podjetjih vodstva pričakujejo
, da se bodozaposleni sami dogovorili

o razporedu dopustov, ki ne bo
motil delovnega procesa. Toda marsikdaj

je to težko , saj je povpraševanje
po določenihdatumih večje in

treba je določiti, kdo ima prednost.
Kot ugotavlja Kranjc Kušlan, so

prakse v podjetjih zelo različne : »Nekateri

že na začetku leta pripravijo
načrte dopustov, nekateri začnejo

razmišljati šele maja. Mi predlagamo
delodajalcem , naj vodje oddelkov
vsaj do konca marca naredijo načrt
letnih dopustov. Toda v vsakem podjetju

so zelo različne skupine in tudi
njihovi vodje, ki imajo odločilno vlogo

pri usklajevanju dopustov. «
Če je vodja dober, če so odnosi v

redu, se sodelavci hitro dogovorijo,
sicer je to težje.

V podjetjih , kjer imajo kolektivne
dopuste, je navadno manj težav

zusklajevanjem. Na drugi strani pa
imajo lahko težave partnerji teh zaposlenih

, ki delajo pri drugem delodajalcu.

Kranjc Kušlan opaža, da
imajo starši pogosto še večje težave

med krajšimi šolskimi počitnicami

počitnicami

, to je krompirjevimi , novoletnimi
, zimskimi in prvomajskimi , predvsem

v kolektivih , v katerih je veliko
staršev s šoloobveznimi otroki. Tudi
v teh primerih je pomembna vloga
vodje, da vodi evidenco o porabi dopustov

, in v primeru sporov uveljavi
načelo enkrat eden, drugič drugi.

Inprecej občutljivi so neizkoriščeni

dnevi dopusta ob koncu leta.
Po predpisih jih lahko zaposleni porabi

še dokonca junija prihodnjega
leta, toda v podjetjih, ki ne posvečajo
pozornosti načrtovanju dopustov,

se dogaja, da konec junija vsi hkrati
želijo na dopust.Če to ni mogoče , zaposlenim

dopust propade in nastane

slaba volja.

Nadomeščanje in
nenadomestljivost
Zelo pomembno je tudi, da vodje
poskrbijo za nadomeščanje. Podjetja

danesvarčujejo tudi pri zaposlovanju
: delajo s kar najmanjšim številom

zaposlenih, tako da se dogaja
, da imajo zaposleni občutek, da

ne morejo niti na dopust , ker jih ne
more nihče nadomestiti. »Nekatera
podjetja zanemarjajo pravilo, da

mora imeti vsak zaposleni nadomestilo.
Kjer imajo kritične operacije

in mora delovni proces teči tudi, če
kdo manjka , imajo natančno urejeno

nadomeščanje. To je potrebno tudi

zaradinepričakovanih dogodkov,
denimo nesreče ali bolezni. Nekatera
podjetja pa nadomeščanja nimajo

urejenega in se v najboljšem primeru
zgodi, da človeka , ko pride z dopusta

, počaka vse delo ,« komentira
Aleš Kranjc Kušlan.

Toda nadomeščanje ima tudi
drugo stran , to je pripravljenost zaposlenega

, da preda delo. Kranjc
Kušlan sesprašuje : »Koliko zaposlenih

je pripravljenih dati geslo svoje
elektronske pošte kolegu in ga prositi

, naj odgovarja na njihovo pošto?
Mislim , da tega ni.Tako je že zaradi
zasebnosti , ker poštnega predala nimamo

samo za službene, ampak tudi

za zasebne zadeve, in ko gremo
na dopust , nastavimo sporočilo, da
smo odsotni in na koga se lahko obrnejo

strankev nujnih zadevah. «

Nekateri sene znajo odklopiti
Toda ševečja težava po sogovornikovem

mnenju je, da senekateri ne
znajo odklopiti med dopustom. »To
pa ni stvar delodajalca, ampak odgovornost

vsakega posameznika,
da izklopi službeni telefon , ne pregleduje

elektronske pošte,« pravi in
priznava , da je to vse težje: »Ko smo
imeli elektronsko pošto samo na
službenem računalniku , ni bilo težav.

Danespa lahko vsak trenutek in
kjerkoli pregleduješ pošto na prenosniku

ali na telefonu in takose ljudje
ne znajo več odklopiti od dela.«

Ob temopozarja: »Ljudje ne pregorijo

samo zaradi drugih, ampak
tudi zaradi sebe, ker se ne znajo

odklopiti, vsak dan posebej.
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Takšnim tudi dopust ne bo pomagal
oziroma se ne bodoregenerirali tako

, kot bi se lahko.Številni sene zavedajo

posledic obremenitve. Mladi
mislijo , da lahko delajo veliko, toda
sčasoma se pokažejoposledice in

na splošno človek z leti tudi potrebuje
več časa za regeneracijo. Ko pride

tako daleč, da mu postane slabo, ko
odpre elektronsko pošto, in ne more
odgovarjati na sporočila , pomeni
, da je izgorel in takrat bo morda

potreboval več mesecev, da si povrne
moči.«

Na dopust s pospravljenomizo
Toda so primeri , ko je težko izklopiti

: arhitekt denimo, ki je naredil
predlog projekta in ga zanima , ali
je njegov načrt sprejet. Morda bi bilo

za takšnega človeka bolj stresno,
če ne bi imel možnosti, da izve , kako
uspešno je bilo njegovo delo. Kranjc
Kušlan o temmeni : »Če imaš tako
pomembno delo, je morda bolje, da
ne greš na dopust , ampak počakaš
na čas , ko si lahko privoščiš odklop.
Dobro je , če gre človek na počitnice,
ko ima počiščenomizo , to pomeni,
da je naredil vse, kar je treba. Počiščena

miza ima tudi simbolni namen,

da tudi fizično pokažeš, da si vse postoril

, predal svoje zadolžitve in veš,
kdo te nadomešča. Vsak tudi prej ali
slej odklopi , vprašanje je le , ali to stori
sam ali pa ga k temu prisilijo okoliščine

: zdravje ali kaj drugega.«

Delodajalcipod pritiskom
Inkakšen je pogled delodajalcev?
»Verjemite , delodajalci se dobro zavedajo

, da izčrpavanje delavcev podjetju

dolgoročno škoduje, vendar
morajo nenehno gasiti posledice tržne

nepredvidljivosti. Minili so časi

jasno določenihdobavnih rokov
in cen , poleg tega danes prodajalec

končnih izdelkov prevali tveganja
na proizvajalca , ki je zato pod nenehnim

pritiskom: ko ima delo, ga je
preveč, na drugi strani nikoli ne ve,
ali bo v prihodnosti splohimel delo.

Nihanjanaročil bi lahko reševali z
različnimi oblikami prožnejšega dela

, vendar se te oblike stalno dražijo
in so povezane z vse večbirokracije ,

to pa pomeni še večje obremenjevanje
redno zaposlenih,« pa pravi Jože

Smole, generalni sekretarZdruženja
delodajalcev Slovenije, ki prav tako
nimapodatkov o številu neizkoriščenih

dni dopusta.
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Delodajalci se dobro zavedajo, da izčrpavanje
delavcev podjetju dolgoročno škoduje,

vendarmorajo nenehno gasiti posledice
tržne nepredvidljivosti.

"Jože Smole, generalni sekretar Združenja
delodajalcev Slovenije

Vsakzaposleni prej ali slejodklopi , vprašanje
je le, ali to stori sam ali pa ga k temu prisilijo
okoliščine: zdravjeali kaj drugega.

"Aleš Kranjc Kušlan, direktor inštituta Ekvilib

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=b917d2db-d9a5-4163-ad14-b795e51b4a8e1428820140


2.1.2015 FINANCE WEEKEND Stran/Termin: 4

SLOVENIJA

15

" Tako kot druge vidike poslovanja tudi število dopustniških in prostih

dni države urejajo zelo različno. ZDA so tudi v tem pogledu dosledne

zagovornice liberalizma inne predpisujejo niti minimalnega
dopusta niti ne poznajo plačanih praznikov. To pa ne pomeni , da

noben zaposleni Američan nima plačanega dopusta in praznikov,

ampak se te pravice urejajo s pogodbo ozaposlitvi. Večje ameriške
družbe zaposlenim plačajo od 10 do 20 delovnih dni dopusta in dodatno

še šest do osem prazničnih dni. Vendar je to odvisno od dobre

volje delodajalcev in pogajalske moči delavcev. Pri tem ni presenetljivo
, da pri dopustih največ dobijo tisti , ki so tudi najbolje plačani

: revija Atlantic je objavila podatek , da ima plačan dopust in praznike

kar 90 odstotkov četrtine delavcev z najvišjimi plačami , medtem
ko to ugodnost uživa manj kot polovica najslabše plačane četrtine

delavcev.
" Evropska unija ima socialno listino , ki predpisuje , damora imeti
delavec najmanj štiri tedne plačanega dopusta, kar pri petdnevnem

delovnem tednu pomeni20 plačanih dni dopusta. Razlike
med državami so predvsem pri plačilu praznikov , saj nekatere države

– večinoma iz severneEvrope – nepoznajo zakonsko predpisanih

plačnih praznikov. Tonadomeščajo z nekoliko večjim številom

dopustniških dni. Tako je v Veliki Britaniji zakonskiminimum
28 dniplačanega dopusta, medtem ko zakon za praznikene predvideva

plačila. Toda številni zaposleni v Veliki Britaniji imajo plačane

tudi praznike, ker jim to zagotavljajo kolektivne ali podjetniške
pogodbe.

" So pa Angleži pri praznikih zelo praktični in poznajo tako imenovane

»bank holidays« , ki so vedno na ponedeljek in vsako leto zaposlenim

prinesejo dodaten dan počitka , medtem ko prazniki na določene

datume lahko padejo na soboto ali nedeljo in takrat zaposlenim
ne prinesejo dodatnega počitka.Tako ima naša država na papirju

12 dela prostih državnihpraznikov , toda letos jih bo kar polovica
na soboto ali nedeljo , in sicer 8. februar bo na nedeljo , 2. maj na soboto

, Marijino vnebovzetje ( 15. avgust ) na soboto , dan reformacije (31.
oktober ) na soboto , 1. november na nedeljo in 26. december na soboto.

Podatki o številu plačanih prazničnih dni torej pomenijole največje

možno število , ki pa jev praksi redko doseženo.

KOLEDAR BOLETOS SLOVENCEMRAZPOLOVIL PRAZNIKE

Koliko zaposlenih

je pripravljenih

dati
geslo svoje
elektronske
pošte kolegu
in ga prositi ,
naj odgovarja
na njihovo
pošto ?
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