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Certifikat Družini prijazno podjetje je
družbeno odgovoren princip sodelovanja
z zaposlenimi in je edini tovrstni
certifikat v Sloveniji. Njegovi začetki
segajo v leto 2004 v okvir pobude
Equal. Od leta 2007 pa do danes se je
v postopek certificiranja vključilo preko
240 slovenskih podjetij in organizacij, ki
zaposlujejo okoli 80.000 zaposlenih.
5

~ Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ~

Predgovor –
družini prijaznim podjetjem na pot
Slovenija je v zadnjih letih na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja nedvomno dosegla velik napredek. Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov in vloženega precej truda v promocijo večje fleksibilnosti delovnih pogojev in rešitev, ki
jih lahko ponudi delodajalec v podporo družinam z otroki in družinam, ki skrbijo za
starejše družinske člane ali invalidne osebe ter enako delitev družinskih obveznosti
med žensko in moškim.

O

rganizacije je vsekakor treba na različne načine
spodbujati, da zagotavljajo delovno okolje, ki upošteva potrebe družin. Z ukrepi politike podpore
v korist družin in otrok, kot so možnost staršev, da si
delita dopust za nego in varstvo otroka, pravica staršev
do dela s krajšim delovnim časom, gibljiv delovni čas,
delitev delovnega mesta, delo na domu, usklajevanje
delavnika s šolskimi obveznostmi otrok, pravico do koriščenja dopusta v času šolskih počitnic, itd., smo želeli
razbremeniti starše in prispevati k lažjemu usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti.

Pomemben napredek v usklajevanju družine in dela
pa je v slovenski prostor vsekakor vnesel tudi projekt Družini prijazno podjetje, ki se je začel izvaja-
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ti v letu 2006 in se tudi ob finančni in siceršnji podpori
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti uspešno razvija in nadaljuje. S tem projektom
želimo prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja
standardov v podjetjih in v javnosti nasploh, ozavestiti
posameznike kot tudi delodajalce, da uspešna kariera in
družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta. Obratno,
zadovoljni delavke in delavci so ključ do uspeha vsake organizacije.
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S tem projektom želimo prispevati k
dolgoročnemu procesu spreminjanja
standardov v podjetjih in v javnosti
nasploh, ozavestiti posameznike kot
tudi delodajalce, da uspešna kariera
in družina nista nezdružljivi in se ne
Foto: STA

izključujeta.
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica

Obenem pa je to tudi instrument družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih in širše družbe nasploh, kajti
poleg optimizacije na področju človeških virov prispeva
tudi k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja in s tem k ustvarjanju pogojev za svobodnejše odločanje posameznikov, kako si organizirati in kako
živeti svoje življenje. To pomeni, da odločitve zaposlenega niso odvisne izključno od
zunanjih faktorjev, temveč predvsem od
njega samega. Država s svojim delovanjem zagotavlja posameznikom pravice, in uzakonja številne ukrepe. Pa vendar zakoni ne morejo narediti vsega, ne
morejo predpisati našega odnosa do
soljudi.

Sodobne prakse držav članic Evropske unije, med katerimi
je tudi Slovenija, kažejo, da evropske politike intenzivno
vključujejo enakost spolov in fleksibilnost karierno-družinskega življenja, kar je zelo pomemben dejavnik v starajoči se evropski družbi.
Kljub velikemu napredku na tem področju pa je pred
nami tudi še veliko izzivov. Zagotovo moramo več pozornosti v prihodnje nameniti mladi generaciji, ki vstopa
na trg dela, in ki si družino šele ustvarja. Prav mlada generacija se srečuje z negotovimi oblikami dela in večjo
intenzivnostjo dela. Nekateri zakonski ukrepi v to smer
so že bili sprejeti, a vsega ni mogoče učinkovito reševati
le z zakonodajo, pač pa zahtevajo tudi prilagajanje delodajalcev, ki morajo odgovoriti s konstruktivnimi rešitvami
pri zaposlovanju in organizaciji dela.
Naj se ob koncu še enkrat zahvalim vsem, ki so se v zadnjih letih, tudi s pomočjo certifikata Družini prijazno podjetje odločili, da v svojih organizacijah v ospredje postavijo odnose med zaposlenimi. Dobro vzdušje v kolektivu,
solidarnost in spoštljiv odnos do sodelavcev, in nasploh
do soljudi, je pomemben kriterij uspeha. Lojalnosti zaposlenih, inovativnosti in kvalitetnega dela ne moremo
izsiliti, pač pa si jih lahko le pridobimo.
Verjamem, da smo v Sloveniji tudi na tem področju na
pravi poti!

dr. Anja KOPAČ MRAK
ministrica
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~ Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, vodja certificiranja Družini prijazno podjetje ~

Usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja v širši sliki
vodenja organizacij
Tekom desetih let, kolikor se intenzivno ukvarjam z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja (UPiZŽ), se je precej jasno izkristaliziralo, da UPiZŽ ne more biti le
samostojen preblisk kadrovske službe ali dobra volja vodstva, temveč mora biti vpeto v sistemsko sliko kadrovskega področja in vodenja organizacij nasploh. Kar pa ni
tako samoumevno, ko organizacije začno ukrepe UPiZŽ implementirati v praksi.
Vzroka za to sta na poslovno organizacijski
ravni (vsaj) dva:

1.

	
Vodstva organizacij še vedno ne vidijo dovolj
jasno tesne povezave med sodelovanjem z zaposlenimi1 in dolgoročno poslovno uspešnostjo.
Čeprav vodje ob vsaki priliki poudarjajo, kako so
njihovi zaposleni osrednja gonilna sila organizacije, pri samem vodenju kadrovskemu področju
ne namenjajo dovolj strateške vloge, kar lepo
pokažejo na primer avtorji v članku People before Strategy (Charan in drugi, Harvard Business
Review, 2015).

2.

	Vodstva prav tako ne vidijo dovolj jasno tesne povezave med trajnostnim poslovanjem, katerega
osrednji del je prav odgovorno sodelovanje z zaposlenimi, in dolgoročno poslovno uspešnostjo.

TRAJNOSTNO
POSLOVANJE
ORGANIZACIJE

Hkraten razvoj
organizacije in
zaposlenih

Obstaja pa tudi pomemben vzrok na zelo osebnostni
ravni, saj se vsi skupaj (z vodji vred) premalo zavedamo,
kako tesno sta povezana poslovno in zasebno življenje
in kako močno vplivata eden na drugega2. Če samo pomislimo, koliko pogovorov, misli, energije, razglabljanj
namenjamo službenim zadevam v zasebnem življenju
(in obratno), je slika lahko hitro bolj jasna.
Zato je pomembno, da UPiZŽ prepoznamo kot pomemben element strategije sodelovanja z zaposlenimi (hkrati
s pozicioniranjem kadrovske službe kot ene ključnih poslovnih funkcij), obenem pa se moramo vsi na osebni
ravni zavedati celostnosti našega bitja, ki ne more črno-belo preklapljati med poklicnim in zasebnim življenjem.
S postavitvijo UPiZŽ v kontekst organizacijske kulture ter
družbene odgovornosti podjetij lahko na praktični ravni dosežemo prav to – postavitev UPiZŽ v širši/celostni
okvir vodenja organizacije.

Zadovoljevanje
človekovih in
poslovnih potreb
- osebni razvoj in
razvoj organizacijske
kuture

Razvoj
organizacijske
kuture pomeni
premik od "zaposleni
kot človeški vir"
k "zaposleni kot
celostno bitje"

1 	V literaturi in praksi se uporabljajo različni izrazi, povezani z zaposlenimi: upravljanje s človeškimi viri, management kadrovskih virov, vodenje zaposlenih,… Meni je ljubši izraz sodelovanje z
zaposlenimi, ker ponazarja večjo vključenost zaposlenih v celotne poslovne procese.
2	V angleščini za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja uporabljajo izraz work-life balance, kar v dobesednem prevodu pomeni ravnovesje delo-življenje, kar bi lahko razumeli tudi tako,
da razlikujejo med delom in življenjem, kar lahko pomeni, da ko delamo, ne živimo, in šele ko ne delamo, začnemo živeti.
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V sistemih družbene odgovornosti podjetij je področje zaposlenih in delovnih praks zelo dobro pokrito in
predstavlja eno ključnih področij v osrednjih standardih družbene odgovornosti (npr. ISO 26000 ter GRI
– Global Reporting Initiative), in sicer preko zaposlenih kot ključnih deležnikov organizacije. Organizacije
pa se tega premalo zavedajo in še vedno razumejo
družbeno odgovornost primarno kot odgovornost do
širšega okolja (skrb za naravo ali skrb za družbo preko donacij in sponzorstev). Kar je po svoje razumljivo, ker vodstva organizacij generalno posvečajo

premalo pozornosti strateški funkciji kadrovskega
področja in hkrati ne vidijo strateške funkcije družbene odgovornosti.

Zaključek
Za trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje organizacij je pomembno, da se UPiZŽ in sodelovanje z zaposlenimi celostno vključi v strategije upravljanja organizacije, in je podprto z organizacijskimi rešitvami, ki bodo
takšne strategije lahko tudi v praksi udejanjale.

LJUDJE
družbeno okolje

upravljanje /
poslovno okolje

NARAVA

naravno okolje

UPiZŽ kot ORODJE trajnostnega poslovanja in družbene odgovornosti

IZKUŠNJE PODJETIJ

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Ker smo v času, v katerem se nahajamo, vpeti v nenehno hitenje in številne vsakodnevne
obveznosti, nastanejo številni problemi pri usklajevanju in razporeditvi časa med družinskim,
zasebnim življenjem in poklicno sfero. Zato je še kako pomembno, da je naše delovno okolje
varno in kvalitetno. Z vidika podjetja pa takšno delovno okolje omogoča bolj optimalno izrabo delovnih sposobnosti zaposlenih. Tako se v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje
in hrano trudimo s pomočjo certifikata izboljšati počutje zaposlenih, ter prispevati k celoviti
organizacijski uspešnosti. V teh letih projekta pridobivanja certifikata smo videli, kje so naše
pomanjkljivosti in nove priložnosti za izboljšanje ter nadgradnjo projekta. Verjamemo, da smo
v svoje delovanje vpeljali spremembe, ki jih je vredno in potrebno nadgrajevati.
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~ Petra Hartman, Ekvilib Inštitut ~

Usklajeno zasebno in poklicno
življenje – koncept, od katerega
imajo koristi vsi
»V današnjem času ljudje stremimo k ustvarjanju ravnovesja med družinskimi ter
službenimi obveznostmi. Širše raziskave nakazujejo, da so ljudje, ki se zavedajo ravnovesja med delom in življenjskimi vlogami, bolj zadovoljni s svojim življenjem in
poročajo o boljšem fizičnem in mentalnem zdravju« (Haar in dr., 2014: 362).

I

n kaj pomeni ravnovesje med delom in družino? Ali
ga kdaj sploh dosežemo ali govorimo le o idealnem,
v realnosti težko dosegljivem stanju? Te pojme je težko opredeliti, saj uravnoteženo življenje vsakemu od
nas pomeni nekaj drugega. Kar je pomembno, je lastna
percepcija tega, kako uravnoteženo življenje živimo. Na
katero stran se nagiba tehtnica, je seveda odvisno od
trenutnih življenjskih okoliščin, v katerih se posameznik
nahaja. Nekatera življenjska obdobja so še posebej zahtevna z vidika usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, pa naj bo to v korist poklicu ali družini. Nekateri se
v določenem obdobju posvečajo izključno karieri, in so v
to tudi pripravljeni vložiti veliko časa. S prihodom otrok in
novimi skrbstvenimi obveznostmi se ustaljeni ritem poruši – urniki postanejo odvisni od delovnega časa vrtca,
šole, obšolskih dejavnosti. Fleksibilnost se lahko zmanjša, veliko pa je odvisno tudi od socialne mreže vsakega
posameznika.

Če je obdobje starševstva s tega vidika še posebej naporno, pa pogosto pozabljamo, da je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja vseživljenjska situacija. Zaradi demografskih sprememb – vedno večje starosti, ko
mladi vstopajo na trg delovne sile, posledično za kasnejše odločanje za starševstvo, ter na drugi strani vedno
daljšo delovno dobo, se ti problemi kopičijo, ne le v mladosti, ampak tudi kasneje. Skrb za starejše sorodnike je
ena od situacij, ki bo za številne zaposlene vedno bolj
pogosta, in s tem bodo prišli v ospredje novi izzivi na
tem področju.
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je vedno
teže tudi, ker tehnologija briše nekoč ostro postavljene
meje. Vedno manj se lahko odklopimo od službe – prehod
med poklicnim in zasebnim je vedno bolj zamegljen. Seveda to ne velja za vse poklice, je pa trend tipov zaposlitev takšen, da je vedno več služb, ki so vezane na pisarniško poslovanje. Kljub temu, da nam dandanes tehnologija

IZKUŠNJE PODJETIJ

Skupina Kolektor
Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje smo v skupini Kolektor prejeli julija 2012. Z nadaljevanjem implementacije novih ukrepov v okviru projekta Družini prijazno podjetje v koncernu
Kolektor dokazujemo, da se zavedamo pomena usklajevanja dela in družine. To na dolgi rok
tako za podjetje kot tudi za zaposlene prinaša številne pozitivne učinke, med drugim večjo
motivacijo, učinkovitost, pripadnost, boljše delovno vzdušje ter posledično večje zadovoljstvo
na delovnem mestu.
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omogoča, da se od praktično kjer koli priklopimo na službeno e-pošto, je zato toliko bolj pomembno, da lahko (in
smemo) potegniti mejo, do kam v zasebnem življenju bo
služba imela vpliv. Bomo cel dopust pregledovali službeno
pošto? Lahko delovni proces organiziramo tako, da smo
pogrešljivi? Ker je meja vedno bolj zabrisana, ne preseneča, da so nekatera podjetja in organizacije v tujini že prepovedale komuniciranje z zaposlenimi izven delovnega
časa, vključno s pošiljanjem nenujne e-pošte oziroma nenujnimi klici po končanem službenem času. Kot ukrep za
preprečevanje izgorelosti svojih zaposlenih je na primer
nemško ministrstvo za delo svojim vodilnim prepovedalo pošiljanje e-sporočil in klicanje zaposlenih po telefonu
izven delovnega časa, razen v nujnih primerih (Vasagar,
2013). Podjetje Volkswagen pa je že pred leti strežnike za
pošiljanje e-pošte zablokiralo tako, da nekateri zaposleni
ne prejemajo e-pošte na svoje telefone izven delovnega
časa. Za to potezo so se odločili, ker so meje med zasebnim in poklicnim življenjem prevečkrat postale zabrisane
(Eyder, 2011).
In kje so pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja podjetja oziroma zakaj je sploh pomembno, da se
ukvarjajo s to temo? Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih sta bistvenega pomena za uspešen razvoj in rast
podjetja. Učinki družbeno odgovornega sodelovanja z
zaposlenimi niso le kratkoročni in trenutni, temveč prinašajo dolgoročne, pozitivne rezultate. Dodano vrednost
podjetja namreč ustvarjajo zaposleni, ki morajo biti za to,
da so produktivni, zavzeti in pripadni, seveda ustrezno
motivirani. Če se nekdo na delovnem mestu ne počuti
dobro, je pod nenehnim stresom, nezadovoljen z odnosi,
seveda ne bo mogel (niti želel) izkoristiti vseh svojih potencialov. Slabe prakse, kot so dostopnost 24 ur dnevno,
samoumevnost neplačanih nadur ter pričakovanje hvaležnosti zaposlenih, da sploh imajo službo, ne gradijo temeljev za ustvarjanje dodane vrednosti podjetja.
S pomočjo vpeljanih družini prijaznih politik lahko podjetja vrednote, ki jih zastopajo, širijo v širše poslovno
okolje - med svoje poslovne partnerje, kupce, stranke…
Vrednote so namreč vedno bolj pomembne – vse več
zaposlenih, predvsem mladih, se bo za zaposlitev odločalo tudi na podlagi vrednot, ki jih podjetje zastopa. Ne

samo, da lahko podjetje, ki na zaposlene gleda kot na
ključni kapital, pričakuje večjo motiviranost in zavzetost
zaposlenih, ampak lahko na trgu dela išče najboljše kandidate. Če bodo podjetja torej želela pridobiti najbolj kvalitetne kadre, bodo morala zastopati in tudi v praksi živeti
načela, ki bodo v čim večji meri usklajena z vrednotami
zaposlenih, vključno z možnostmi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.
In kaj konkretno lahko naredi podjetje, da posamezniku čim bolj olajša usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja?
	Ozavešča zaposlene o njihovih pravicah, povezanih
z možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega
življenja.
	
Ustvarja organizacijsko kulturo in živi vrednote, ki
omogočajo zaposlenim nesankcionirano (formalno in
socialno) koriščenje obstoječih pravic.
	Uvaja dobre prakse in omogoča koriščenje ugodnosti
vsem zaposlenim.
	
Izobražuje management, da podpira usklajevanje
med delom in družino.
	Preko konkretnih vzgledov spodbuja pozitivne spremembe.
Prednosti, ki jih aktivna politika usklajevanja zasebnega
in poklicnega življenja prinaša, so predvsem jasno sporočilo zaposlenim, da so za podjetje pomembni ter da
vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju. Zaposleni lažje usklajujejo
poklicno in zasebno življenje, delo brez skrbi in stresa pa
poveča njihovo motivacijo in produktivnost.
Na podjetje ima družini prijazna politika in implementacija ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja pozitivne ekonomske učinke: poveča se
produktivnost, saj so zaposleni bolj zbrani na delovnem
mestu; zmanjšuje se absentizem; boljša je organizacija
dela in zmanjšajo se stroški, povezani s fluktacijo zaposlenih. Podjetje pridobiva na ugledu med poslovnimi partnerji in v širši javnosti, kar mu med drugim olajša tudi
pridobivanje kvalitetnih kadrov.

Družini prijazni ukrepi izboljšujejo:

Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo:

izkoristek vlaganja v kadre

fluktuacijo kadrov

pridobivanje najboljših kadrov

bolniške odsotnosti

zadrževanje najboljših kadrov

odsotnost zaradi nege otrok

pripadnost zaposlenih podjetju

število nesreč, povezanih z delom

krivuljo učenja in produktivnost

strošek na enoto

organizacijsko kulturo in sodelovanje
med zaposlenimi in vodstvom

stres, mobing, izgorelost
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~ Petra Hartman, Ekvilib Inštitut ~

Družini prijazno podjetje –
iz teorije v prakso
V Sloveniji so se družbeni akterji že pred leti zavedali dejstva, da se na trgu delovne
sile pojavlja diskriminacija mladih mater. Pereč problem so naslovili z rešitvijo – v Slovenijo so iz Nemčije prenesli znanje in vzpostavili sistem certifikata Družini prijazno
podjetje – orodja, ki delodajalcem pomaga pri sodelovanju z zaposlenimi v kontekstu
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Pilotni projekt »Mladim materam/
družinam prijazno zaposlovanje« je v prvem letu pritegnil 32 podjetij in organizacij, ki
so se vključile v sistem. Po zaključku projekta je mandat za podeljevanje certifikata
dobil Ekvilib Inštitut, ki postopek vodi še danes.
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Število podjetij

Število zaposlenih

ertifikat Družini prijazno podjetje je v slovenski
prostor prinesel pozitivne spremembe, povečano
razumevanje delodajalcev na področju usklajevanja
zasebnega in poklicnega življenja ter postal prepoznaven
sistem sistematičnega sodelovanja z zaposlenimi.
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Število podjetij

Slika 1: Število podeljenih osnovnih certifikatov Družini prijazno
podjetje ter število zaposlenih v posamezni generaciji
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Ob pogledu v zadnje desetletje lahko ugotovimo, da certifikat Družini prijazno podjetje v Sloveniji postaja najbolj
prepoznaven, cenjen in razširjen certifikat na področju
družbene odgovornosti (Kranjc Kušlan v Ekvilib Inštitut,
2014).
Po vseh teh letih so se zaznali tudi pozitivni premiki kar
se tiče usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
prebivalcev Slovenije. Po Eurofound raziskavi iz leta 2007
(Eurofound, 2009) in leta 2012 (Eurofound, 2012) so jasno
izraženi pozitivni trendi. Če je leta 2007 42% zaposlenih
v Sloveniji izjavilo, da zaradi dela težje izpolnjujejo družinske obveznosti, jih je bilo leta 2012 7% manj, 35%.
Prav tako 6% manj zaposlenih meni, da ne morejo opraviti gospodinjskih del, ker prihajajo preutrujeni z dela.
Verjamemo, da je k tem pozitivnim premikom v veliki
meri prispeval tudi naš certifikat, tako konkretno skozi
vključena podjetja kot tudi preko širjenja zavedanja o
pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
v celotni družbi (Kranjc Kušlan v Ekvilib Inštitut, 2014).
Certifikat je od leta 2007 dalje prejelo preko 240 slovenskih podjetij in organizacij, ki zaposlujejo preko 80 tisoč
zaposlenih. Kot je razvidno iz slike 1, je bilo največje število podeljenih certifikatov med leti 2011 ter 2014 ter v
letu 2007, kar lahko pojasnimo z mehanizmi sofinanciranja pridobitve osnovnega certifikata, ki je bil v teh letih
vzpostavljen.
Med leti 2011 in 2015 je bilo slovenskim podjetjem in
organizacijam omogočeno sofinanciranje pridobitve
osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz Evropskega socialnega sklada, ki je sofinanciral strošek pridobitve osnovnega certifikata. Podjetja in organizacije, ki
zaposlujejo vsaj 10 zaposlenih, so tako lahko pridobila
sredstva za pomoč pri pridobivanju osnovnega certifi-
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Slika 2: Aktualni imetniki certifikata DPP glede na velikost organizacije
IZKUŠNJE PODJETIJ

Triglav Svetovanje, d.o.o.
Na pridobitev certifikata smo ponosni. Še več – lahko rečemo, da smo našim dosedanjim štirim
vrednotam (odgovornost, zaupanje, sodelovanje, igrivost) dodali še eno, to je Družini prijazno
podjetje. Ker odlično dopolnjuje naše želje glede organizacijske klime, kot jo želimo imeti v
naši družbi.

kata. S pomočjo tega mehanizma se je precej povečala
prepoznavnost samega certifikata.
V okviru sofinanciranja se je v obdobju 2011-2015 v postopek vključilo 168 podjetij, ki zaposlujejo preko 45.000
zaposlenih.

Postopek pridobivanja certifikata Družini
3
prijazno podjetje – glavne značilnosti
V postopek za pridobitev osnovnega certifikata Družini
prijazno podjetje se lahko prijavijo pravne osebe v zasebni ali javni lasti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
	so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji,
	imajo najmanj 10 (deset) zaposlenih,
	niso v stečajnem postopku,
	spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo.
(Ekvilib inštitut, 2011)

Pridobitev certifikata je revizorski postopek, katerega namen je svetovanje delodajalcem, katera orodja uporabljati
za boljše sodelovanje z zaposlenimi v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
Družini prijazna podjetja se zavežejo, da bodo sprejela določen nabor ukrepov, ki bodo zaposlenim olajšali
usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Ukrepe,
ki jih sprejmejo, morajo formalizirati zapisom v podjetniške interne akte.
Certifikat Družini prijazno podjetje je večplasten inštrumentarij:
	upravljavski inštrument za stalno izboljšanje zaposlenim prijaznega zaposlovanja
	svetovalni postopek
	revizorski postopek
	orodje družbene odgovornosti podjetij

3 	Ekvilib Inštitut, 2015
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Glavne značilnosti postopka:
	
ne nagrajuje/vrednoti trenutne situacije, temveč
spodbuja podjetje k izboljšanju le-te;
	je dolgoročno naravnan – podjetje spremljamo najmanj 9 let;
	analiza delovnega okolja in procesa se naredi s pomočjo referenčne skupine podjetja, ki predstavlja vse
tipične delovne procese in potrebe zaposlenih;
	je primeren za katerokoli organizacijo, ne glede na
velikost, naravo poslovanja ali organiziranost.

je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja. Po pozitivni oceni izbranih ukrepov
s strani revizorskega sveta podjetje pridobi osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Skozi postopek certificiranja organizacija določi in uresniči izbrane cilje ter ukrepe. Na podlagi notranje ocene
dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega svetovalca,
v podjetju odločijo za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj

Podjetja se morajo v času postopka držati projektnega
plana implementacije izbranih ukrepov ter aktivnosti, ki
so jih določila. Skozi celoten postopek njihovo delo na
podlagi letnih poročil spremlja ocenjevalec/svetovalec.

Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani
in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi
polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga ohrani s tem,
da izbere nove ukrepe za naslednje triletno obdobje.

Novo
3 letno obdobje

3 LETA

POLNI
CERTIFIKAT
Revizija po 3 letih
Letno poročanje

6 MESECEV

Ekvilib Inštitut in
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti podeljujeta podjetju



d.o.o. –––––––––––– 
Podjetje–––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

Polni certifikat

Revizorski svet:

Ministrstvo za delo, družino,
možnosti:
socialne zadeve in enake

V Ljubljani, 15. 5. 2015

OSNOVNI CERTIFIKAT

Ekvilib Inštitut
in
Ministrstvo za
delo, družino,
socialne zadev
e in enake
možnosti pode
ljujeta podjetju

Potrditev ukrepov in ciljev
Prezentacijska delavnica

Svetovalna ananliza
Ocenjevalno / svetovalna delavnica



Podjetje d.o.o.

––––––––––––––––

––––––––––––––––

––––––––––––––––

Osnovni certi
fikat

Revizorski svet:

V Ljubljani, 15.

–––

Ministrstvo za
delo, družino,
socialne zadeve
in enake možnosti:

5. 2015

Operacijo delno
financira Evropska
2013, 4. razvojne
unija, in sicer
iz Evropskega
prioritete: Enakost
možnosti in spodbujanje socialnega sklada.
socialne vključenostiOperacija se izvaja v okviru
Operativnega
in 4.1. prednostne
programa razvoja
usmeritve: Enake
človeških virov
možnosti na trgu
za obdobje 2007dela in krepitev
socialne vključenosti.

Slika 3: Grafična shema postopka certificiranja
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~ Petra Hartman, Ekvilib Inštitut ~

Ukrepi in primeri dobrih praks
pri njihovi implementaciji
In kako podjetja spremembe organizacijske kulture uvajajo preko konkretnih aktivnosti? Jedro certifikata Družini prijazno podjetje je obsežen Katalog ukrepov, ki zajema
vsa bistvena področja delovnega procesa, ki vplivajo na usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja. Katalog ukrepov je živ dokument, kar pomeni, da ga letno revidiramo in prilagajamo realnosti v podjetjih.

S

eveda pa katalog ni zaključen dokument – če podjetje, ki je v postopku certificiranja, predlaga primeren
ukrep izven kataloga, ga lahko implementira kot dodatni ukrep. V kolikor gre za ukrep, ki bi se ga dalo smiselno implementirati tudi v druge organizacije, ga lahko
uvrstimo v Katalog ob naslednji redakciji.
Minimalno številno zbranih ukrepov je 7 - štirje obvezni
ukrepi in vsaj trije dodatni ukrepi iz Kataloga ukrepov,
s tem, da morajo biti iz vsaj dveh različnih vsebinskih
področij, ki jih ureja katalog. V povprečju podjetja izbirajo
okoli 12 ukrepov. Iz slike 2 je razvidno, da velikost podjetij
ne vpliva na število sprejetih ukrepov.
»Popularni« ukrepi so po eni strani takšni s takojšnjim
učinkom, na primer otroški časovni bonus (dodatni prosti
dnevi za prvi šolski dan ali informativni dan oziroma ob
uvajanju otroka v vrtec), nagrada novorojenčkom, novoletno obdarovanje otrok, druženje med zaposlenimi, po
drugi strani pa ukrepi s področja (časovne in prostorske)

fleksibilnosti dela, kot so dodatni dnevi odsotnosti iz izrednih razlogov; ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, ter mehke veščine vodstva.
Ukrepi ne delujejo izolirano, temveč v paketu – pomembno je, da vsako podjetje izbere kvalitetne ukrepe,
ki odražajo potrebe njihovih zaposlenih, pa tudi zmožnosti posameznega podjetja, da te potrebe zadovolji.
Sprejeti ukrepi morajo odražati specifiko zaposlenih, na
primer njihovo starost, skrbstvene obveznosti, delovne
procese,… V kolikor po določenem času nek ukrep ne zaživi oziroma so se spremenile okoliščine, ki onemogočajo
njegovo implementacijo, je smiselno, da se ukrep zamenja in nadomesti s primernejšim.
Ukrepi so zelo različni po zahtevnosti – tako finančno kot
organizacijsko. V nekaterih podjetjih določen ukrep že izvajajo neformalno, tako da ga je potrebno le še zapisati v
interne dokumente – spet drugje se isti ukrep lahko šele
uvaja in torej predstavlja novost, torej je potrebno več

Povprečno število izbranih ukrepov
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Slika 1: Povprečno število izbranih ukrepov v postopku pridobivanja osnovnega certifikata glede na velikost podjetij – pregled po generacijah
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naporov vložiti v implementacijo, organizacijo in interno komunikacijo. Kljub temu, da začetna implementacija
terja določen čas odgovornih oseb, pa se sčasoma ukrepi
preslikajo v organizacijsko kulturo in tako postanejo tudi
rutiniziran delovni proces. Ukrepi, ki terjajo največ časa
za uvajanje (ne pa nujno tudi veliko finančnega vložka)
so povezani s fleksibilnostjo delovnega mesta – tako časovno kot prostorsko.
Ukrepe lahko razdelimo v dve skupini – »mehki« ukrepi, ki delujejo na dolgi rok, in spreminjajo organizacijsko kulturo. Na drugi strani pa imamo ukrepe, ki takoj
vplivajo na zaposlene. Podjetje mora pri izboru ukrepov
dobro pretehtati in izbrati tako prvi kot drugi tip ukrepov.
Poudariti je potrebno, da ukrepi še zdaleč niso namenjeni
zaposlenim z majhnimi otroki, temveč vsem zaposlenim.
Seveda so nekateri od ukrepov namenjeni izključno staršem, vendar pri izbiri primernih ukrepov vedno sodelujejo zaposleni z različnimi ozadji, tako da lahko vsaka skupina zaposlenih najde nekaj zase.

Področja implementacije ukrepov
Podlaga za certificiranje je Katalog ukrepov, dokument, v
katerem so zbrani vsi ukrepi, ki so na voljo podjetjem, ki
se vključujejo v postopek. Katalog je razdeljen v 8 glavnih področij:
1. Delovni čas
2. Organizacija dela
3. Delovno mesto (prostorska prožnost delovnega mesta)
4. Politika informiranja in komuniciranja
5. Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja)
6. Razvoj kadrov
7. Struktura plačila in nagrajevani dosežki
8. Storitve za družine
V nadaljevanju poglavja so razdelana posamezna področja ukrepov, z nanizanimi najpogostejšimi ukrepi ter
z nekaterimi identificiranimi dobrimi praksami izvajanja
posameznih ukrepov v podjetjih znotraj vsakega področja. Seznam dobrih praks še zdaleč ni zaključen, predstavlja pa osnovni vpogled v to, kako se lahko dobro lotiti
izvajanja posameznega ukrepa.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Nova Vizija d.d.
Zaposleni smo že pred pridobitvijo certifikata DPP v podjetju imeli na voljo precej ugodnosti,
ki so nam olajšale usklajevanje družinskega življenja s poklicnim. Tako smo s pridobitvijo certifikata del ukrepov le formalizirali, za ostale ukrepe pa se skupaj z vodstvom podjetja skozi
zastavljene implementacijske načrte trudimo najti ravnovesje, ki bo »prijazno« tako za podjetje in za zaposlene. Opažamo, da je izvajanje ukrepov v okviru certifikata DPP pripomoglo k
izboljšanju komunikacije v podjetju in sodelovanju med zaposlenimi, velik vpliv pa ima tudi na
organizacijsko klimo.
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Področje aktivnosti 1: Delovni čas

N

a področju delovnega časa
gre za ukrepe, ki omogočajo
večjo prožnost delovnega
časa, predvsem čas prihoda/odhoda, pa tudi dodatne dneve dopusta oziroma odsotnosti z dela. V
tem področju najdemo tudi nekaj
ukrepov s skrajšanimi oblikami
delovnega časa, naj bo to zaradi
skrbi za otroka ali zaradi drugih
družinskih obveznosti. Sem sodijo tudi ukrepi, namenjeni organizaciji nadomeščanj in dežurstva,
načrtovanja letnega dopusta ter
fleksibilni delovni odmori. Najbolj
popularen ukrep s tega področja
je otroški časovni bonus, kjer gre
za dodatne proste ure ali dodatni
dopust za starše na prvi dan šole
ali na informativni dan oziroma ob
uvajanju v vrtec.

DOBRE PRAKSE
Časovni konto (koriščenje viškov ur)
Obalni dom upokojencev Koper: Pripravili so skupen mesečni obrazec za plan
dela. Zaposleni na oddelkih pred pričetkom meseca v mesečni plan vpišejo svoje
želje glede koriščenja viška, vodja pa se potrudi, da zaposlenim omogoči koriščenje ur na izbrane termine.
Otroški časovni bonus (dodatne proste ure na prvi dan šole ali na informativni
dan oziroma ob uvajanju v vrtec)
Terme Maribor d.o.o.: V načrtovanje in izvedbo so intenzivno vključeni vodje
- najprej morajo preveriti, kdo od zaposlenih je upravičen do koriščenja ukrepa,
potem jih morajo obvestiti o možnosti koriščenja, in pripraviti seznam tistih, ki
so ukrep koristili. Zaposleni pa so o ukrepu informirani tudi s strani članov tima.
NLB d.d. in Mercator d.d.: Podatke za otroški časovni bonus vodijo ločeno za režijo in enote. Na ta način lahko ugotovijo, kje nastajajo težave pri koriščenju tega
ukrepa in poiščejo rešitve.

IZKUŠNJE PODJETIJ

NLB d.d.
Zadovoljni zaposleni so temelj poslovne uspešnosti, ki ga v NLB krepimo tudi z zagotavljanjem
družini prijazne politike. Uprava banke je zadovoljna, da je NLB lani pridobila polni certifikat
Družini prijazno podjetje. V triletnem obdobju smo v banki uvedli dvanajst ukrepov, v letošnjem
letu pa smo na osnovi pobud in predlogov zaposlenih dodatno zbrali še sedem ukrepov. Veseli
nas, da ima sprejem novih ukrepov in ohranitev certifikata na zaposlene dolgoročne pozitivne
učinke, saj jim omogoča lažje usklajevanje družinskih obveznosti in dela.

Janko Medja, predsednik uprave NLB

LIDL Slovenija d.o.o. k.d.
Že v prvem letu certifikata Družini prijazno podjetje smo vpeljali različne aktivnosti, ki so pri
naših zaposlenih naletele na izjemen odziv. Več kot 100 otrok je na družinskem dnevu spoznavalo, kaj starš počne v službi. Več kot 150 otrok zaposlenih je nabiralo nepozabne spomine na
letovanju v organizaciji podjetja, za katerega je podjetje tudi v celoti krilo stroške. Skoraj 100
staršev prvošolčkov vsako leto komaj čaka 1. september, da pospremijo svoje otroke v prvi razred osnovne šole, za kar lahko izrabijo izreden dan dopusta. Našteti in mnogi prihajajoči ukrepi
še naprej utrjujejo Lidl Slovenija kot ugledno in uspešno podjetje.
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Področje aktivnosti 2: Organizacija dela

N

a področju organizacije dela
gre za organizacijske vidike
delovnih procesov, ki se jih
skuša prilagoditi tako, da zaposleni lažje usklajujejo zasebno in poklicno življenje. Gre za določitev
pravil v samem delovnem procesu in timskem delu. Ukrepi s tega
področja praviloma niso finančno
zahtevni, terjajo pa določene organizacijske napore ter močno
interno komunikacijo. Podjetja se
iz tega sklopa ukrepov pogosto
odločajo za vzpostavitev Tima za
usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, katerega osnovna
naloga je, da njegovi člani zbirajo, obravnavajo in uvajajo nove,
boljše metode dela, ki so usmerjene v usklajevanje poklicnega
in družinskega življenja. Sistemi
nadomeščanja, službenih poti in
organizacija timskega dela prav
tako sodijo v ta sklop.

DOBRE PRAKSE
Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Terme Maribor d.o.o.: Člani tima so izbrani iz vseh enot in prisostvujejo sestankom enot. Na teh sestankih zaposlene informirajo o pomembnih datumih, novicah. Posamezne člane tima zadolžijo za konkretne akcije, na primer izvedbo
novoletne obdaritve otrok.
NLB d.d.: Vzpostavljen tim sestavlja 13 članov iz različnih organizacijskih enot
tako, da je enakomerno zastopana celotna organizacija (teritorialno in hierarhično), med člani je tudi predstavnik sindikata. Skupina se srečuje četrtletno: obravnavajo tekoče zadeve, vprašanja in predloge zaposlenih, posvetujejo se glede
načina izvajanja nekaterih ukrepov, srečanja so daljša, udeležba je običajno 100
%, o srečanjih vodijo zapisnike.

IZKUŠNJE PODJETIJ

ŽALE, d.o.o.
Kot direktor družbe ŽALE, d.o.o., in predvsem kot oče dveh otrok, se zavedam pomena dobre
usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja. Ob neprestanem pomanjkanju časa in stresu,
ki nas spremlja na obeh področjih našega življenja, je pomembno, da obstajajo instrumenti,
ki nam to pomagajo uravnavati. S tem namenom smo pred tremi leti pričeli z aktivnostmi za
pridobitev osnovnega certifikata DPP. Na ta način je podjetje naredilo velik korak nasproti zaposlenim in jim s sprejetem ukrepov in možnostjo koriščenja le-teh ponudilo dodatne možnosti za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Ker se zavedam, da je dober delavec
le zadovoljen delavec, s ponosom pozdravljam pridobitev polnega certifikata DPP in si želim,
da bi tudi v prihodnje izražal razumevanje podjetja ŽALE, d.o.o. za zasebno življenje svojih zaposlenih in da bi vse ukrepe tudi v praksi izvajali na najvišjem možnem nivoju.

mag. Robert Martinčič, direktor

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Zaposlene o aktualnih aktivnostih, vezanih na ukrepe obveščamo z objavami na informativni
tabli v avli Centra ter okrožnicami. V posamezne dogodke aktivno vključujemo tudi uporabnike in
njihove svojce ter svojce zaposlenih. Na podlagi pobud in predlogov zaposlenih smo več aktivnosti izboljšali in nadgradili ali uvedli nove. Pozitiven vpliv načrtnega uvajanja ukrepov za boljše
upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih, se odraža pri vsakoletnem anketiranju zaposlenih, v visokih ocenah zadovoljstva.
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Področje aktivnosti 3: Delovno mesto (prostorska prožnost delovnega mesta)

P

ri tem sklopu gre za t.i. prostorsko prožnost delovnega
mesta, torej delo na daljavo/
od doma. Ti ukrepi so sicer specifični in zelo odvisni od delovnega
procesa. Pri nekaterih delovnih
mestih je vseeno, od kje zaposleni opravlja delo, spet pri drugih
pa je potrebna prisotnost v podjetju oziroma na terenu. Ti ukrepi
zahtevajo tudi precejšnjo mero
obojestranskega zaupanja. Zaradi
upoštevanja vseh zahtev zakonodaje, vezane na delo na domu, gre
za organizacijsko zahteven ukrep.

DOBRE PRAKSE
Izmenično delo od doma
Microsoft d.o.o. in IBM Slovenija, d.o.o.: Obe podjetji imata dobro vzpostavljen
sistem dela od doma.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Javno Podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Biti družini prijazen, biti naklonjen družini in enakopravni obravnavi sodelavk in sodelavcev,
je način že dosedanjega »življenja« našega podjetja, tudi iz zavedanja pomena zadovoljstva
za uspešno zagotavljanje poslanstva podjetja. Prav tako se zavedamo, da smo ljudje celostna
bitja številnih »vlog«, smo sodelavke in sodelavci ter hkrati tudi mamice in očki, žene in možje,
hčere in sinovi, babice in dedki…, zato je naše zadovoljstvo in s tem kakovost življenja odvisna
tudi od uspešnega usklajevanja »poklicnega« in »zasebnega«. S pridobitvijo certifikata smo
želeli sodelavcem to usklajevanje še bolj olajšati in jim z izbranimi dodatnimi ukrepi omogočiti
predvsem prisotnost ob pomembnih družinskih dogodkih. Dogodkih veselja, kot so vstop naših
malčkov v vrtec, prvi osnovnošolski dnevi radovednežev in prelomni koraki mladostnikov pri
odločitvi o nadaljnji življenjski poti z izbiro srednje šole. Ter včasih še pomembnejše, dogodkih,
ko se zdi, da nas življenje preizkuša na zelo neprijazen način, ko naši bližnji zaradi bolezni potrebujejo našo pomoč. Tudi v poslu je pomembno, da smo drug do drugega ljudje… potrebno je
samo tisto malo medsebojne človečnosti, prijaznosti in pomoči, pa lahko skupaj delamo velike
in pomembne korake.

Biotehniški center Naklo
V Biotehniškemu centru Naklo smo s pridobitvijo osnovnega certifikata pridobili potrditev, da
imamo pozitiven odnos do potreb zaposlenih, ki izhajajo iz družinskega okolja. Naš cilj je še bolj
prisluhniti zaposlenim, saj se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni zagotovo bolj motivirani
in ne nazadnje tudi učinkovitejši pri svojem delu. S pridobitvijo certifikata bomo pripomogli
k boljši delovni klimi in prijaznejšemu delovnemu okolju. Z vsemi potrebnimi ukrepi bomo v
sledili uresničevanju zahtev osnovnega certifikata, s ciljem, da ga nadgradimo v polni certifikat
Družini prijazno podjetje.

19

Področje aktivnosti 4: Politika informiranja in komuniciranja

P

olitika informiranja in komuniciranja je v sistemu certificiranja zelo pomembna, kar
dokazujejo trije obvezni ukrepi, ki
prihajajo s tega področja, in sicer
Komuniciranje z zaposlenimi, Komuniciranje z zunanjo javnostjo
in Raziskave med zaposlenimi o
usklajevanju dela in družine. Poleg komuniciranja z zaposlenimi
ta sklop predvideva tudi ukrepe
za vključevanje dlje časa odsotnih
sodelavcev v redno komunikacijo
podjetja. Med najbolj priljubljenimi ukrepi je uvedba posebnega
pooblaščenca oziroma pooblaščenke za vprašanja usklajevanja poklica in družine, ki opravlja
naloge kontaktne osebe za vsa
vprašanja s področja usklajevanja
poklicnega in zasebnega življenja
in zastopa interese zaposlenih z
družinskimi obveznostmi nasproti podjetju. Organizacija različnih
dogodkov, namenjenih neformalnemu druženju med zaposlenimi,
je prav tako pomemben in zelo
priljubljen del tega področja.

DOBRE PRAKSE
Komuniciranje z zaposlenimi
Vrtec Hansa Christiana Andersena: Izdelan vodnik Družini prijazne politike v vrtcu opisuje vse aktivnosti, ki se neformalno že izvajajo v organizaciji, z namenom
osveščanja zaposlenih, kako prijazna je organizacija že v danem trenutku, in sicer
na podlagi pregleda dejanskega stanja v vrtcu na področju skrbi za zaposlene.
Vodnik zajema tudi predstavitev ukrepov, ki jih je predlagala projektna skupina
DPP z namenom dviga nivoja skrbi s strani organizacije za zaposlene, torej zajema tako formalne kot tudi neformalne ukrepe.
DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.: Uspešen način izboljšanja komunikacije v oddelku: »Kje me čevelj žuli«- predlogi vodji, ki jih zaposleni lahko odda v za to
namenjeno škatlo in o katerih se nato sproti pogovorijo na sestankih.
Komuniciranje z zunanjo javnostjo
LIDL d.o.o. k.d.: V sklopu komuniciranja z zunanjo javnostjo so se odločili, da
bodo v nekaterih poslovalnicah uvedli t.i. »varno točko«.
Terme Maribor d.o.o.: Novozaposleni izpolnijo anketo o tem, koliko poznajo DPP
in koliko je to, da je podjetje nosilec certifikata, vplivalo na odločitev, da se prijavijo za zaposlitev v njihovem podjetju.
Skupina Kolektor: Glasilo »Komunitator« (vsebuje tudi vsebine DPP) pošljejo
vsem gospodinjstvom v Idriji in Cerknem ter okoliške vasi (naklada 8000).
Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Terme Maribor d.o.o.: Pred izvedbo ankete so zaposlenim ponovno razdelili zloženke z ukrepi; anketo so razdelili vodje.
Dan odprtih vrat
Aerodrom Ljubljana d.d.: Uspešna izvedba dneva odprtih vrat – Letališki dan.
Delovna srečanja/zbori zaposlenih
Akrapovič d.d.: Delovna srečanja potekajo vsaj trikrat letno in so organizirana
tako, da so lahko prisotni vsi zaposleni.
Druženje med zaposlenimi
Danfoss Trata d.o.o.: Pripravili so novoletno druženje: vsak oddelek je pripravil
novo leto na način, kot se praznuje v posamezni evropski državi. Delo na tem je
zaposlene povezalo.
Skupina Kolektor: Dan Kolektorja, ki se ga udeleži izredno veliko ljudi – ca. 4000
oseb, zelo odmeven dogodek v Idriji.
Kapitalska družba d.d.: Na kavo z upravo: nekajkrat letno se zaposlene povabi
na jutranje srečanje z upravo, kjer se lahko zaposleni med seboj tudi neformalno
družijo.
Saubermacher-komunala Murska Sobota d.o.o.: Nazorno izdelan Katalog družabnih in športnih aktivnosti.
IOLAR d.o.o.: Zaposleni v podjetju je razvil aplikacijo, ki vsak dan 5 naključnih
sodelavcev povabi na »kavo« pred odmorom za malico v sobo za sproščanje. Na
ta način so združili kratko sprostitev, kroženje informacij in medsebojno spoznavanje zaposlenih, ki morda med delovnim procesom sploh ne pridejo v stik eden
z drugim (mini team building).
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Področje aktivnosti 5: Veščine vodstva (strategija/filozofija vodenja)

P

odročje, ki se dotika vodenja,
je eno od najpomembnejših
v postopku certificiranja,
saj je za uspešno implementacijo družini prijaznih politik pomembno, da vodstvo ukrepe podpira ter da vodi z zgledom. Tudi
s tega področja je en obvezen
ukrep, in sicer Izobraževanje vodij
na področju usklajevanja dela in
družine. Ostali ukrepi se dotikajo
socialnih veščin vodstva ter ocenjevanja vodij v luči usklajevanja
zasebnega in poklicnega življenja.

DOBRE PRAKSE
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Nova KBM d.d.: Izobraževanja za vodje so bila izvedena v razširjeni obliki - na
njih je sodeloval psiholog, ki sicer izvaja ukrep Psihološko svetovanje in pomoč.
Elektro Maribor d.d.: Zelo dobro izvedeno izobraževanje za vodje skozi igro vlog.
Filozofija/načela vodenja
Zavarovalnica Triglav d.d.: V okviru letnega obiska se je izvedla tudi predstavitev certifikata DPP celotni upravi v trajanju 30 minut.
Ocenjevanje vodij
Zavarovalnica Triglav d.d.: Z vodji, ki imajo na področju certifikata Družini prijazno podjetje slabšo oceno, je izveden pogovor, kjer je prisotna tudi pooblaščenka
za področje usklajevanja dela in družine.
Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
Snaga d.o.o. Maribor: Zaposleni so sodelovali pri izboru vrednot podjetja,
vzpostavili so tudi svojo maskoto (dihur Duško).

IZKUŠNJE PODJETIJ

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec prepoznava, da je uspeh zavoda odvisen predvsem od zaposlenih, zato se trudimo, da z aktivnostmi na področju dela in zasebnega življenja izkazujemo vse večjo družbeno odgovornost. Ugotovili smo, da uvajanje praks prijaznih zaposlenemu
in njihovim družinam prinaša koristi tako zaposlenemu kot delodajalcu. Zaradi zadovoljstva z
zmožnostmi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se je povečala navezanost zaposlenih na zavod, njihova motiviranost za dobro delo, povečala delavčeva uspešnost in produktivnost ter organizacijska učinkovitost. Uvedba ukrepov s področja informiranja, komuniciranja,
delovnega časa in humanitarne dejavnosti je zaposlene povezala, razvila se je višja identifikacija zaposlenih z zavodom, kar posledično povečuje storilnost na delu. Z zastavljenimi ukrepi
bomo nadaljevali, saj se zavedamo, da se zadovoljstvo posameznika poveča takrat, ko so
izpolnjene njegove potrebe in želje, tako na poklicnem kot zasebnem področju.

mag. Simona Svetina Apat,
Pomočnica direktorja za splošno in projektno področje
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Področje aktivnosti 6: Razvoj kadrov

R

azvoj kadrov se na prvi pogled ne dotika neposredno
usklajevanja zasebnega in
poklicnega življenja, pa vendar
gre za izredno pomembno področje, ki podjetju pomaga pri
načrtovanju kadrovske strategije,
načrtovanju kariernega razvoja
ključnih zaposlenih ter zavzetosti
zaposlenih. Priljubljen ukrep s
tega področja je ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, ukrepi
s tega področja pa so namenjeni
tudi spodbujanju različnih družbenih skupin (ženske, mladi,
manjšine, itd.), med ukrepi s tega
področja pa so med drugim individualni načrti kariernega razvoja,
vključitev tematike usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore ter korporativno prostovoljstvo.

DOBRE PRAKSE
Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
BAYER d.o.o.: Pripravili so dan odprtih vrat za otroke zaposlenih, ki še študirajo, in jim
najprej predstavili področja dela v podjetju, kjer so mladi tudi izrazili željo, kje bi želeli
delati. Nato jim je HR oddelek predstavil postopke iskanja zaposlitve, od priprave življenjepisa, portalov za iskalce zaposlitve in priprave na intervju. Zanimiva združitev
pomoči mladim pri razvoju, iskanju zaposlitve in hkrati promocija podjetja.
Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
Zavarovalnica Triglav d.d.: Pri razgovoru po daljši odsotnosti zaposlenega sodelujejo vodja, zaposleni in strokovna sodelavka kadrovske službe. Vodje imajo
delovna navodila, kako naj vodijo pogovor ob povratku – navodila imajo status
notranjega akta. V njih je zapisan celoten protokol vodenja pogovora, vključno z
vključitvijo kadrovskega sodelavca.
Korporativno prostovoljstvo
Snaga d.o.o. Maribor: Veliko dodatnih ukrepov vodijo neformalno (npr. izmenjevalnica predmetov, izmenjevalnica igrač za zunanjo javnost itd.).
Kapitalska družba d.d.: Donacije, kjer se poudari koncept razmišljanja na temo
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (Društvo Sezam, Zveza Sožitje zveza društev za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Slovenije, Zveza
društev upokojencev Slovenije za projekt »Starejši za starejše«, Zbiranje papirja
(»Pomagajmo naravi in osrečimo živali« - akcija za pomoč živalim brez lastnikov).
Modra zavarovalnica d.d.: Lastna iniciativa zaposlenih: zbiranje hrane, oblačil
in igrač za prizadete na Štajerskem (poplave); za obalno društvo proti mučenju živali so zaposleni zbirali hrano za male živeli, ovratnice, odeje itd., zbiranje
zamaškov za humanitarne namene, zbiranje tonerjev za projekt Rdeči noski itd,
Donacija za obnovo igrišča Karel Destovnik Kajuh Šoštanj (po poplavi); podpora
projektu Botrstvo v Sloveniji.
Programi raznolikosti in vključenosti
Steklarna Hrastnik d.o.o.: Preko različnih ukrepov izkazujejo pozornost do delavcev različnih narodnosti oz. verskih pripadnosti (npr. izbor hrane v tovarniški
menzi, na piknikih: izbor hrane in glasbe itd.).
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Področje aktivnosti 7: Struktura plačila in nagrajevani dosežki

N

a področju Struktura plačila
in nagrajevani dosežki gre
za sklop ukrepov, ki imajo
finančne posledice, kot so obdaritev novorojenčkov, ponudba
za prosti čas (podjetje organizira
aktivnosti, ki jih lahko koristijo zaposleni in njihovi družinski člani),
štipendije za otroke zaposlenih…
Prav tako pomemben in vedno
bolj priljubljen ukrep s tega področja je Psihološko svetovanje in
pomoč, kjer podjetje zaposlenim
nudi anonimno psihološko pomoč
za najrazličnejše težave, povezane tako z delovnim mestom kot
zasebnim življenjem.

DOBRE PRAKSE
Psihološko svetovanje in pomoč
Nova KBM d.d.: Ukrep Psihološko svetovanje in pomoč je podprt z obširnimi analizami.
Posojila in finančna pomoč
DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.: Program »Upstairs« omogoča spodbujanje, oziroma pomoč pri izobraževanju otrok staršev, ki imajo nizke dohodke na družinskega člana. Dodaten dohodek za izobraževanje otrok dobijo starši enkrat letno.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Hoteli Bernardin d.d.
V Strateško razvojnih usmeritvah družbe Hoteli Bernardin d.d., ki vsebujejo ključne razvojne vidike in izzive družbe, smo zapisali, da so naši produkti in naši zaposleni glavni gradniki dodane
vrednosti podjetja. Zavezali smo se prispevati k trajnostnemu razvoju, kar pomeni uravnoteženje kratkoročnih in dolgoročnih interesov ter vključevanje ekonomskih, okoljskih in socialnih
vidikov v poslovno odločanje. V certifikatu Družini prijazno podjetje vidimo priložnost in možnost lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja naših zaposlenih, kar je izjemnega
pomena za kvalitetno in učinkovito opravljanje dela. Samo zadovoljen delavec lahko pripomore
k dodani vrednosti podjetja. V podjetju se trudimo, da izbiramo in izvajamo ukrepe, ki bi pripomogli k povečanju zadovoljstva zaposlenih, njihove motivacije in pripadnosti. Ukrepe uspešno
izvajamo že vrsto let in vodstvo podjetja bo podprlo tudi dodatne ukrepe, ki bodo potrebni za
prejem polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Marko Jazbec, predsednik uprave družbe
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Področje aktivnosti 8: Storitve za družine

P

ri sklopu Storitve za družine
gre za ukrepe, ki so neposredno namenjeni zaposlenim
z otroki, od raznih oblik dnevnega varstva, ki ga lahko organizira
podjetje, organiziranega počitniškega varstva otrok, do tega, da
lahko zaposleni za krajši čas ob
posebnih situacijah na delovno
mesto pripeljejo otroke.

DOBRE PRAKSE
Novoletno obdarovanje otrok
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna: Zaposleni so sami pripravili
program in igrico za novoletno praznovanje otrok. Skupni cilj je zaposlene povezal, kar je vplivalo na izboljšanje vzdušja v organizaciji.
Mlekarna Celeia d.o.o.: Koriščenje ukrepa novoletno obdarovanje otrok so razširili še na pogodbene partnerje - zunanje sodelavce (trgovski potniki, šoferji).
CENTERKONTURA d.o.o.: namesto obdarovanja (Božiček/Dedek Mraz) bodo imeli
v začetku decembra delavnice za otroke (podarjajo torej »druženje in dogodek«)
Društvo Projekt Človek: ukrep Novoletno obdarovanje otrok so razširili in poleg
otrok zaposlenih obdarili še otroke njihovih uporabnikov.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je izziv, ki smo se ga v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča lotili sistematično in načrtno. Certifikat Družini prijazno podjetje
zato za nas ni zgolj dokument, ampak obojestranska zaveza in spoštovanje, ki ga v sklopu
podjetja čutimo do zaposlenih in nenazadnje zaposleni do institucije, v kateri smo zaposleni.
Menimo, da nas delovanje v duhu certifikata spodbuja pri udejanjanju naše vizije – pacientom
iz Slovenije in tujine na področju rehabilitacije nuditi najboljšo oskrbo. Zato bomo po tej poti
stopali tudi v prihodnje. Želimo si, da bo vsak zaposleni vedel, kakšno je zanj zdravo delovno
mesto, kaj lahko skupaj naredimo za kar se da najboljšo delovno kulturo, na kakšen način mu
organizacija lahko pristopi nasproti kot staršu in številne druge prednosti, ki jih družini prijazno
podjetje omogoča. Tako bodo še naprej na našem urniku izobraževanja, delavnice, pogovori
in druge oblike seznanjanja in osveščanja, ki bodo sodelavcem na URI- Soča dali vedeti, da so
največje bogastvo inštituta.

mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI – Soča

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.
Zaposleni starši se srečujejo z različnimi ovirami pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Da bi le-te lažje, manj stresno, učinkoviteje in v zadovoljstvo vseh deležnikov uspešno
premagovali, smo se v letu 2011 odločili, da pristopimo k pridobitvi certifikata Družini prijazno
podjetje. Odločitev je bila lahka, saj je veliko aktivnosti v našem podjetju, ki smo jih že organizirali,
sovpadalo z aktivnostmi, ki so bile zapisane v Pravilih in postopku za pridobitev certifikata. Pri izboru ukrepov in pripravi plana implementacije ukrepov za naslednje triletno obdobje smo bili postavljeni pred izziv, kako v obstoječe in nove ukrepe vključiti ne le starše malčkov in osnovnošolcev,
temveč tudi starše, ki imajo srednješolce, študente ali že vnuke. Zaradi demografskih sprememb
pa ima vedno več ljudi tudi skrbstvene obveznosti do ostarelih družinskih članov. Tudi ta vidik smo
poskušali umestiti v naša prihodnja družini prijazna ravnanja. Pozitivni, srečni in zadovoljni zaposleni ter njihovi družinski člani so dovolj velik dokaz, da smo s svojimi prizadevanji na pravi poti.

mag. Klaudija Šek Škafar, zastopnica za certifikat
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~ red. prof. dr. Nevenka Černigoj-Sadar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede ~

Izboljšave na področju procesa
za pridobitev certifikata Družini
prijazno podjetje
Izhodišča
Vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med različnimi področji življenja je pogoj za
kakovostno življenje posameznikov/posameznic in skupnosti v prihodnosti. Vzpostavljanje takšnega ravnotežja pa ni zgolj individualna odgovornost, ampak rezultat sinergičnih učinkov javnih politik, organizacijskih politik in opolnomočenih ljudi, ki znajo
identificirati svoje potrebe in ustvariti pogoje za njihovo izpolnitev. In organizacijski
ukrepi, kot so časovna in prostorska prožnost, razvoj zaposlenih in menedžmenta,
optimalna organizacija delovnega procesa, finančne in druge ugodnosti ter storitve
za družino ter ostale storitve, ki olajšujejo usklajevanje dela in zasebnega življenja,
predstavljajo korak k uravnoteženemu življenju.

U

spešno uvajanje ukrepov za usklajevanje delovnih
zahtev in zasebnega življenja je možno le z enakopravnim sodelovanjem in vključenostjo v reševanje problemov in odločanje vseh zaposlenih na vseh organizacijskih nivojih. S tem ustvarjamo kulturo zaupanja,
vzajemne prožnosti in stalnega učenja, ki je sestavni del
osebnega razvoja in organizacijske učinkovitosti. Že konec
dvajsetega stoletja je v strategije enakih možnosti na
nivoju EU vključeno naslednje (Interim report, 1999:28):
	
Zmanjšanje razlik med spoloma glede dostopa do
trga delovne sile, zastopanosti v različnih panogah in
poklicih ter kariernih možnosti. Da bi se zmanjšal razkorak med spoloma, morajo države članice uresničevati ukrepe, ki bodo omogočile napredovanje žensk.
	Načrtovanje in uveljavljanje družini prijaznih politik
naj bi vzpodbudilo usklajevanje zahtev dela in družinskega življenja, to pomeni izboljšanje na področju
kariernih prekinitev, starševskega dopusta in zaposlitev za nepolni delovni čas kot tudi različne prožnejše
oblike dela. V to skupino ukrepov spadajo tudi visoko
kakovostne javne storitve za varstvo otrok in drugih
odvisnih članov družine.
	Olajševanje reintegracije na trg delovne sile s posebnim poudarkom na ženskah, ki se ponovno zaposlujejo po daljši odsotnosti, ter analizi možnosti za postopno izločitev ovir za zaposlovanje žensk.
Organizacije z družini prijazno politiko pošiljajo pozitivna
sporočila vsem deležnikom, torej ustvarjajo pogoje za
oblikovanje etike skrbi v skupnostih, v katerih delujejo.
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Tu bi želeli poudariti, da družino pojmujemo kot skupnost
starša/staršev in otroka/otrok, ali kot skupnost dveh odraslih oseb. Izhajamo iz predpostavke, da ima vsaka oseba družino (pri tem upoštevamo tako družino orientacije
kot družino prokreacije), torej je tudi odgovorna oziroma
naj bi skrbela za kakšnega člana/ico svoje družine.
Lahko sklenem, da smo v Sloveniji sorazmerno hitro sledili direktivam in smernicam na področju zaposlovanja.
Empirične raziskave v Sloveniji so tudi pokazale, da so nekatere socialne skupine, kot so na primer ženske in starši
z otroki, zapostavljeni, in da imajo kar precej problemov
z usklajevanjem plačanega dela in zasebnega življenja
(Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2007). Prve certifikate
Družini prijazno podjetje (DPP) smo podelili v letu 2007,
priprave pa so se začele že v letu 2006 (Černigoj Sadar,
2007). Celoten proces pridobivanja certifikata in organizacijo sistematičnih letnih izobraževanj, kot tudi izvedbo
izobraževanj posameznih članov/članic organizacij za posamezne aktivnosti, neposredno povezanih s procesom
certificiranja, vodi neprofitna organizacija Ekvilib Inštitut.
Natančen opis procesa certificiranja in tudi osebe, na katere se je možno obrniti za dodatna pojasnila, je predstavljen na internetni strani (www.certifikatdpp.si). Do julija
2015 je bilo 129 aktivnih imetnikov osnovnega certifikata
in 73 aktivnih imetnikov polnega certifikata (Hartman,
2015). Delovne skupine v organizacijah so lahko glede na
njihove potrebe izbirale med ukrepi na osmih področjih:
delovni čas, organizacija dela, prostorska prožnost delovnega mesta in podpora tovrstni prožnosti, politika ob-
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IZKUŠNJE PODJETIJ

Zdravstveni dom Ljubljana
V ZD Ljubljana smo v želji po še večjem doprinosu k zadovoljstvu naših zaposlenih pridobili
certifikat Družini prijazna organizacija. Z ukrepi
želimo izboljšati upravljanje delovnih procesov
ter kakovost delovnega okolja z namenom
boljšega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.
Vodstvo ZD Ljubljana

veščanja in komuniciranja, strategija/filozofija vodenja,
ocenjevanje, razvoj in izobraževanje vodilnih kadrov za
prevzemanje novih vlog; razvoj in napredovanje zaposlenih, finančne in druge ugodnosti ter storitve za družino. Vsi ukrepi so morali dopolnjevati oziroma presegati z
zakoni določeno ravnanje v organizacijah. Prvotno je bilo
110 ukrepov, kasneje pa smo število ukrepov znižali, ker
smo jih združevali v eno kategorijo ali pa izločili, ker so
bili že vključeni v nove zakone. Za pridobitev osnovnega
certifikata (po 6 mesecih od vstopa v proces certificiranja) je morala organizacija s pomočjo svetovalca/svetovalke Ekvilib Inštituta narediti natančen časovni plan za
implementacijo ukrepov ter oblikovati kriterije, na osnovi
katerih je bila možna ocena, ali so bili posamezni ukrepi
realizirani ali ne – plan je moral potrditi višji management
in Revizorski svet Ekvilib Inštituta. Po treh letih po pridobitvi osnovnega certifikata pa organizacija na osnovi
natančnega poročila o implementaciji vsakega ukrepa in

pozitivni oceni revizorja/revizorke ter članic Revizorskega sveta dobi polni certifikat.
V nadaljevanju so pojasnjene in utemeljene nekatere
spremembe, ki prispevajo k izboljšanju procesa certificiranja DPP.
Nekatere pomembne spremembe na področju certificiranja v zadnjih desetih letih.
Upoštevane so spremembe, o katerih imamo že empirične rezultate, le-te so uvrščene v tri skupine:
1) Vzajemno učenje na dveh rednih letnih srečanjih organizacij imetnic certifikata in partnerjev Ekviliba, ki sodelujejo v procesu certificiranja za pridobitev ali obdržanje certifikata Družini prijazno podjetje.
2) Uvedba štirih obveznih ukrepov v program ukrepov
za vsako organizacijo.
3) Sprotno reševanje problemov, s katerimi so nas seznanjali posamezniki ali skupine.

1. Vzajemno učenje
Na rednih letnih srečanjih smo podelili izkušnje dobrih
praks posameznih podjetij in obravnavali aktualne problematike, kot so stres na delovnem mestu, spremembe
zakona o delovnih razmerjih in drugih zakonov, ter kako
le-ti vplivajo na kakovost delovnega življenja in kakšno
možnost dajejo za uvajanje novih ukrepov, ki jih predlaga
organizacija. Obravnavali smo tudi inovativne pristope k
upravljanju človeških virov: na primer kaj nudi teamsko
delo pri razvoju članov/članic skupine in kako le-to prispeva k uspešnem reševanju problemov. Upoštevali smo
tudi transdisciplinarne prakse za vzpodbujanje večjega
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razumevanja med zaposlenimi ter za razvijanje njihove
ustvarjalnosti. Pri vseh teh aktivnostih so se razvijale
mreže med predstavniki/predstavnicami organizacij, ki
so si želeli, da bi se vzpostavila takšna organizacijska kultura, ki bi omogočala produktivno soočenje s problemi,
in pripomogla k ustvarjanju novih proizvodov in storitev.

2. Uvedba obveznih ukrepov
A) komuniciranje z zaposlenimi
Komuniciranje z zaposlenimi je bilo pri večini organizacij
uspešno izvedeno, vendar je samo v nekaterih organizacijah vplivalo na povečanje aktivne vloge zaposlenih
v smislu aktivnega državljanstva. Iz ankete je na primer
razvidno, da je večina zaposlenih vedela, da so v organizaciji uvedli ukrepe družini prijaznega podjetja, procenti
tistih, ki so vedeli, na koga naj se obrnejo za dodatna
pojasnila, pa so nižji, še manj pa je bilo aktivnih v procesu
ocenjevanja ukrepov in oblikovanja novih predlogov.
B) komuniciranje z zunanjo javnostjo
V komuniciranje z zunanjo javnostjo je vključeno izboljšanje podobe same organizacije in povečanje števila
kompetentnih kandidatov in kandidatk za nove sodelavce/sodelavke. Vse organizacije imajo na svojih dokumentih znak za osnovni ali polni certifikat, o tem informirajo tudi na svojih internetnih straneh ali v klasičnih
brošurah, o posameznih spremembah in dogodkih pa
obveščajo tudi sorodnike zaposlenih in lokalno javnost.
C) Izobraževanje vodij na različnih nivojih na področju usklajevanja dela in družine
V začetku bom na kratko opisala socialno psihološke
mehanizme, ki na osebnem nivoju vplivajo na implementacijo certificiranja. Ali se bo organizacija vključila
v proces certificiranja, je odvisno predvsem od višjega managementa, kako se bo izvajala implementacija
ukrepov in kdo jih bo predvsem koristil, pa je odvisno
od neposrednih vodij in njihovih stališč. To je potrdila
mednarodna raziskava s študijo primerov treh finančnih
organizacij v Angliji, na Nizozemskem in v Sloveniji (Peper et al., 2014). Managerji/managerke razmišljajo v različnih miselnih okvirih, ko morajo omogočiti zaposlenim,
da izkoristijo ukrepe, povezane z usklajevanjem dela in
zasebnega življenja. Nekaterim to pomeni motnjo in probleme v zvezi z delovnim procesom, drugi pa se zavedajo, da so odvisni od svojih zaposlenih in da jim morajo
omogočiti čim bolj kakovostno delovno življenje – to velja predvsem za zaposlene, ki so uspešni pri svojem delu
in imajo še veliko drugih kompetenc. Ugotovili pa smo
še tretjo razlago, to je normativni pristop, ki je povezan s
tradicijo uveljavljene zakonodaje: na primer za ženske se
zdi samo po sebi umevno, da bodo vzele starševski dopust, predpostavljeni menijo, da jim to pripada (ne glede
na možne negativne posledice), medtem ko za moške to
ni tako samo po sebi umevno in utegnejo imeti težave,
če bi hoteli izkoristiti starševski dopust, čeprav jim po

zakonu to pripada. Od omenjenih načinov razmišljanja
managementa je odvisno, ali bodo dovolili zaposlenim
izkoristiti ukrepe in na kakšen način.
Pomembno je tudi kako razmišljamo o delu in družini: a)
ali sta to ločeni področji življenja ali sta med seboj povezani. Vedeti pa moramo, da človek deluje kot celota, ne
glede na preference, ki jih ima za posamezna področja
življenja ali pa ga v to prisili aktualna življenjska situacija; b) ali so družinski problemi zgolj zasebna zadeva ali
ima pri tem pomembno vlogo tudi organizacija. Namreč
v mnogih primerih povzroča probleme dolg delovnik in
številni stresorji na delovnem mestu. Vse to vpliva na to,
ali se bodo zaposleni znali postaviti za svoje pravice ali
ne. In glede tega smo v Sloveniji dokaj pasivni, s prevladujočim prepričanjem »nič se ne da storiti«. Omenjeni
mehanizmi nam pomagajo razumeti ovire/spodbude za
usklajevanje delovnega in zasebnega življenja, ki delujejo v vsakdanjem življenju ne glede na slovensko zakonodajo in evropske direktive.
Namen izobraževanja je utemeljitev uvajanja družini prijazne politike z vidika direktiv EU in slovenske zakonodaje ter pojasnitev osnovnih pojmov, spodbud in ovir za
uvajanje organizacijskih politik usklajevanja. Oblike izobraževanja vodij smo formalizirali - traja tri ure (v obliki
predavanj in delavnic), lahko jih izvajajo člani/ce organizacij, ki predhodno opravijo izobraževanje pri enem izmed ustrezno strokovno usposobljenih in preverjenih izobraževalcev/k, ali pa to izvajajo strokovno usposobljeni
zunanji kadri. Vsebina izobraževanja vključuje naslednja
področja:
	Zakaj je smiselno uvajati družini prijazne politike v organizacije
	V katere miselne okvire lahko vključimo družini prijazne politike
	
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja na
osebnem in organizacijskem nivoju
	Kaj spodbuja in kaj ovira uvajanje družini prijaznih politik v organizacije
	Osnovni organizacijski pogoji za uvajanje certifikata
Družini prijazno podjetje
	Identifikacija problemov, ki se pojavljajo v posameznih
organizacijah pri implementaciji ukrepov, razmislek o
možnih načinih reševanja ter izmenjava izkušenj
Organizacija dokazuje izvedbo obveznega triurnega
usposabljanja z naslednjimi dokumenti (Majcen, 2013):
	Vabilo na izobraževanje
	
Gradivo predavatelja/ice (PowerPoint prezentacija,
pisno gradivo)
	Lista prisotnosti
	Poročilo predstavnika/predstavnice kadrovskega oddelka o procentu vodij, ki so se udeležili usposabljanja
	Rezultati evalvacije usposabljanja
	
Poročilo moderatorja/modratorke o ugotovitvah in
idejah zbranih v drugem delu usposabljanja

4 Avtorice in avtorja ankete »Anketa o ukrepih za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja« so: Černigoj Sadar Nevenka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Pahor Marko,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Svetina Nabergoj Anja, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta; Kranjc Kušlan Aleš, Ekvilib Inštitut, Ljubljana in Hartman Petra, Ekvilib Inštitut, Ljubljana
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D) Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela
in družine
Bistvo uvedbe ukrepov Družini prijazno podjetje (DPP)
je sodelovanje zaposlenih tako pri izbiri ukrepov kot pri
evalvaciji vloge posameznih akterjev ter pogojev v delovnem okolju, uporabi posameznih ukrepov ter identifikaciji težav pri njihovem koriščenju. Z »Anketo o ukrepih
za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja«4
ugotovimo poleg pogojev, ki jih imajo zaposleni za usklajevanje v podjetju, tudi njihove osebne izkušnje usklajevanja in tista področja, ki jih lahko izboljšamo po daljšem
uvajanju določenih ukrepov. Zaradi omenjenih razlogov z
anketo dobimo podatke, ki jih ne more nadomestiti nobena druga anketa. Če je anketa pravilno izvedena, kar
pomeni, da so rezultati reprezentativni za organizacijo kar zahteva sodelovanje oseb, ki jim zaposleni zaupajo
in da znajo motivirati zaposlene - lahko le tako dejansko
dolgoročno izboljšamo program ukrepov za usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja. Če tega ne naredimo,
se nam lahko zgodi, da zapostavimo določena področja
delovnega procesa, ki lahko porušijo dosedanja prizadevanja, ali še več - nehote vzpostavimo segregacijo nekaterih skupin oseb.
IZKUŠNJE PODJETIJ

Skupina Elektro Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d. je ponosna lastnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Družba je sprejela vrsto ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Vsako
leto potekajo številne aktivnosti na področju
promocije zdravja na delovnem mestu. Ker se
v podjetju zavedamo, da je vlaganje v zdravje zaposlenih nedvomno pomembna vrednota naše družbe, iz leta v leto v sodelovanju s
Timom za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja širimo in nadgrajujemo naše
ukrepe, ki segajo od palete različnih športnih
aktivnosti, preventivnih pregledov prsi za sodelavke, omogočanja fleksibilnega delovnega
časa in otroškega časovnega bonusa do izobraževanja vodij in obdaritev novorojencev zaposlenih. Nismo pa pozabili tudi na sodelavce,
ki so dlje časa odsotni, saj jim na dom pošiljamo naš interni časopis, s čimer jim zagotavljamo seznanjenost s ključnim dogajanjem v
podjetju. Veseli me, da tako naši zaposleni kot
tudi zunanja javnost prepoznavajo našo družbo kot družini prijazno podjetje in uglednega
delodajalca.

Andrej Ribič,
predsednik uprave Elektro Ljubljana d.d.

Anketo izvedemo v začetku tretjega leta certificiranja,
Ekvilib Inštitut pripravi anketo ter se dogovori z organizacijo, ali bodo anketo izpolnjevali preko spletne strani ali v papirni obliki. V organizacijah, ki imajo nad 500
zaposlenih, se naredi vzorec zaposlenih po navodilu, ki
ga je pripravil dr. Marko Pahor z Ekonomske fakultete.
Ostale organizacije razdelijo anketo vsem zaposlenim.
Ekvilib Inštitut organizacijam posreduje osnovne obdelave ankete (osnovne distribucije variabel in grafe).
Če predstavniki/predstavnice organizacij želijo bolj
poglobljeno analizo, pa stroške za to izvedbo nosijo
sami. Z aplikacijo ankete v organizacijah smo začeli leta
2012, vendar večina organizacij ne izkorišča rezultatov
ankete v tolikšni meri, kot bi jih lahko. Prvi rezultati analize vseh dobljenih anket pa so predstavljeni v tej publikaciji (Konavec, 2015).
Osnovna struktura ankete je naslednja:
	Vloga delovnega okolja (informiranost, možnost sodelovanja; kdo koristi ukrepe, vloga nadrejenih in sodelavcev, pomen posameznih akterjev za ustvarjanje
pozitivne klime DPP)
	Koriščenje ukrepov, pogostost uporabe, pomen posameznega ukrepa, ovire pri koriščenju ukrepov, ali se
usklajevanje izboljša zaradi koriščenja ukrepov, ocena
podjetja kot DPP
	
Vloga družine, prijateljev in tretjih oseb – poskus
identifikacije podpornih mrež
	Negativne osebne izkušnje z usklajevanjem in čas,
porabljen za posamezna področja življenja
	Demografska vprašanja, oblike delovnih razmerij, položaj na delovnem mestu
Na kratko bom predstavila primer srednje velike organizacije poimenovane »Vrtnica«, in sicer z vidika možnosti
izboljšav – izbrani so le tisti kazalci, ki kažejo na pomanjkljivosti, ki bi jih bilo dobro izboljšati:
	Skoraj devet desetin anketiranih meni, da je večina
ukrepov namenjenih tistim z otroci (dobri dve petini
anketirancev/anketirank nima otrok).
	Dobra polovica tistih, ki niso koristili ukrepov, je izjavila, da so ukrepi za njih neuporabni. Tisti, ki ne morejo
koristiti ukrepov, se počutijo prikrajšane (30%).
	Odnosi z nadrejenimi so sicer dobri, odnose s sodelavci pa prevevajo občutja prikrajšanosti, ker so
nekateri bolj obremenjeni zaradi prevzemanja dela
drugih.
	
Čeprav večina anketiranih ocenjuje organizacijo z
vidika DPP s prav dobro in dobro oceno (lestvica
od 1-5), pa dobre tri petine anketiranih ocenjuje, da
delajo veliko ali preveč, dobra polovica ima premalo
prostega časa in dobri dve petini ima premalo časa
za spanje. Ti rezultati kažejo na to, da kar nekaj anketiranih dela preveč, ima premalo časa za spanje in
prosti čas, torej ima relativno neuravnoteženo življenje.
	Glede na empirična dejstva smo predlagali nekaj prioritetnih izboljšav: povečati število splošnih ukrepov,
ki jih lahko koristijo vsi zaposleni, in, če je možno,
skrajšati delovni čas za posamezne skupine.
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3. Sprotno reševanje problemov

Primerjava z drugimi evropskimi državami

Čeprav je na naših srečanjih poudarek na pozitivnih
praksah, pa se pri uvajanju programa ukrepov pojavljajo problemi, na katere nas opozorijo posamezniki/
posameznice, ali pa je situacija v organizaciji takšna,
da potencialno prizadene vse zaposlene, kar se dogaja
predvsem pri zmanjševanju števila zaposlenih. V primeru posameznikov poskušamo ugotoviti, kako razširjen
je problem, ali je lociran na posamezni oddelek ali več
delov organizacije, in preverjamo, kakšne so organizacijske možnosti za rešitev problematike. V primeru
zmanjševanja števila zaposlenih, pa je bil poslan dopis
organizacijam, ki sodelujejo v procesu certificiranja, da
v primeru odpuščanj proces izpeljejo transparentno in
pravočasno informirajo zaposlene in jim pri tem nudijo
ustrezno podporo (Hartman, 2013).

Po rezultatih raziskave, ki jo je naredila Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v 27
državah Evropske skupnosti v organizacijah z več ko 10
zaposlenimi (European Company Survey, 2009), smo v
primerjavi z drugi evropskimi državami glede prožnega
delovnega časa v sredini, nekoliko več kot 50% podjetij
uporablja različne sheme prožnega delovnega časa (najbližje sta nam Francija in Litva; več kot 80% pa je takih
podjetij na Finskem). Podatki za leto 2011 in leto 2012 79 organizacij, ki so dobile osnovni certifikat (Kralj, 2013)
kažejo, da je v povprečju 44% organizacij kot nov ukrep
izbrala različne oblike upoštevanja nadur in 24 % fiksni
osrednjih delovni čas z izbiro prihoda in odhoda; otroški
časovni bonus (možnost odsotnosti z delovnega mesta v primeru uvajanja otroka v vrtec in ali na prvi šolski
dan v prvem razredu, nekatere organizacije pa dajo prost
dan tudi za informativne dneve, ki jih imajo srednje šole)
pa 78%. Torej lahko sklenemo, da organizacije, ki imajo
certifikat, z vidika prožnega delovnega časa prednjačijo
pred ostalimi organizacijami v Sloveniji.
Drugih mednarodnih primerjav, razen z vidika primerjav
politik usklajevanja zasebnega in delovnega življenja, ni.
Zadnja primerjalna študija je bila narejena na podatkih
izpred krize - v sklopu mednarodne CRANFIELD študije
upravljanja s človeškimi viri, v kateri so bile narejene primerjave med Portugalsko, Anglijo, Nizozemsko in Slovenijo. Slovenija je bila z vidika prožnosti delovnega časa,
ki je v prid zaposlenim, in nekonvencionalnih oblik delovnih razmerij, na slabšem v primerjavi z drugimi državami. V organizacijah v Sloveniji ima pomemben procent
organizacij nenapisane politike upravljanja s človeškimi
viri, kar pomeni, da imajo menedžerji/menedžerke diskrecijsko pravico, ali jih bodo implementirali ali ne (Černigoj Sadar in Vladimirov, 2004). Trenutno (2014/2015)
poteka nova študija na tem področju in v letu 2016 lahko
pričakujemo mednarodne primerjave.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Kostak d.d.
V podjetju Kostak, d. d. certifikat Družini prijazno podjetje vidimo predvsem kot potrditev, da so
naše aktivnosti na področju družbene odgovornosti do zaposlenih usmerjene k pravim ciljem.
Temeljno filozofijo DPP razumemo kot zavezo k odgovornemu odnosu do vseh zaposlenih
ter spoštovanju posameznika kot človeka, ne samo kot našega zaposlenega. Certifikat DPP
podjetju omogoča sistematično in pregledno vodenje in spremljanje aktivnosti za lažje usklajevanje zasebnosti in kariere. Posledično predstavlja pot do večjega zadovoljstva zaposlenih,
večje motiviranosti in zavzetosti za delo in v končni fazi do boljše uspešnosti in dobrega ugleda
podjetja. Znano dejstvo je, da so zaposleni gonilo napredka. Vendar samo zadovoljni zaposleni,
ki občutijo spoštovanje s strani svojega delodajalca, lahko zares doprinesejo k rasti in razvoju
podjetja. Certifikat DPP oz. ukrepi, ki se skrivajo za certifikatom, ima v tem smislu zelo pomembno vlogo. V našem podjetju se je zavedamo in jo koristimo v prave namene.
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Sklep
V zadnjih desetih letih so bile spremembe v procesu certificiranja usmerjene predvsem na pridobivanje informacij/
podatkov s strani različnih udeležencev/udeleženk v tem
procesu, s poudarkom na mnenjih/stališčih zaposlenih, izboljšanju kriterijev za ocenjevanje uspešnosti programov
za različne faze certificiranja ter medsebojnem učenju različnih akterjev. Seveda pa je še precej možnosti za izboljšave predvsem v smeri izboljšanja kazalcev za posamezne
ukrepe, večjo motivacijo predstavnikov/predstavnic organizacij za izkoriščanje rezultatov ankete in za motiviranje
zaposlenih za izpolnjevanje ankete. Večjo pozornost bo
potrebno posvetiti tudi malim podjetjem, ki so bila do sedaj v manjšini - aktivnosti v tej smeri že potekajo. Ukrepe
naj bi uporabljale tudi posamezne skupine, kot so ženske,
mladi in starejši delavci, le-ti so po najnovejših podatkih v
organizacijah bolj zapostavljeni, kot so bili pred krizo.
V tabeli 1 so predstavljeni rezultati primerljivih raziskav
v organizacijah iz leta 2008 (N=218) in leta 2014/15
(N=218) o programih na področju upravljanja z razno-

likostjo. Razvidno je, da največ pozornosti organizacije
posvečajo mladim, sledijo invalidi in starejši delavci, to
so tudi skupine, katerim politika zaposlovanja posveča
največ pozornosti in nekaterim tudi finančno podporo.
Toda predvsem na področju usposabljanja, kar je v interesu organizacije oziroma izhodišče za nadaljnji razvoj
posameznika/posameznice, manj pozornosti pa organizacije usmerjajo na področje kariernega napredovanja,
kar omogoča proaktivni pogled v prihodnost tako z vidika organizacije kot posameznika/posameznice. Procent
organizacij, ki imajo programe za specifične skupine, je
drastično upadel, to pomeni tako manjše možnosti teh
skupin na trgu delovne sile kot za njihov osebni razvoj.
Seznam ukrepov, ki so osnova za pridobitev certifikata
Družini prijazno podjetje, vključuje nekatere izmed teh
skupin (predvsem ženske in starše) in ukrepe, ki so povezani z usposabljanjem ter kariernim napredovanjem.
Iz teh razlogov bi bilo smiselno nadaljevati s programom
certificiranja, saj le-ta spodbuja ne samo vzpostavljanje
uravnoteženega življenja, pač pa tudi promocijo sicer
zapostavljenih skupin na trgu delovne sile in omogoča
evalvacijo njihovega položaja.

Tabela 1: Programi, osredotočeni na posamezne skupine
Pridobivanje
% pritrdilnih odgovorov

Usposabljanje
% pritrdilnih odgovorov

Karierno napredovanje
% pritrdilnih odgovorov

1 - Mladi delavci
2014/15
2008

15,5
31,4

27,6
39,0

16,7
28,7

2 – Invalidi
2014/15
2008

11,4
16,0

25,7
32,0

4,6
17,4

3- Starejši delavci
2014/15
2008

6,3
10,7

16,6
22,9

5,7
13,6

4- Ženske
2014/15
2008

7,0
9,8

12,8
17,0

7,0
14,3

5 – NKV delavci
2014/15
2008

4,1
11,6

18,6
31,6

3,5
13,2

6 – Ženske po daljši prekinitvi
2014/15
2008

3,5
4,1

14,5
15,9

3,5
9,8

Vir: Kohont, A.(2011) Ur. , Kohont A. (2015) (Ur.).
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~ Nina Konavec, Ekvilib Inštitut ~

Analiza učinkov
vpeljevanja družini prijaznih
politik v organizacijo
Analiza učinkov vpeljevanja družini prijaznih politik v organizacijo predstavlja prvi informativni uvid v mnenja in izkušnje zaposlenih v podjetjih s certifikatom Družini prijazno podjetje. Analiza rezultate predstavlja informativno, brez ambicij po interpretaciji rezultatov. Upamo in želimo, da bodo podatki koristni tako za raziskovalce področij
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter organizacijskih kultur v Sloveniji,
kot tudi za podjetja, ki so v anketi že ali pa še bodo sodelovala. Podatki bodo na voljo
za interpretacijo vsekakor zanimivih izhodišč, ki izhajajo iz te prve informativne obdelave ankete. To poglavje vključuje glavne povzetke opravljene analize, ki je v celoti
predstavljena v ločenem dokumentu.

Uvod
V okviru pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje
je ukrep Mnenjske raziskave med zaposlenimi na področju usklajevanja dela in družine eden ob obveznih ukrepov, ki jih morajo implementirati vsa podjetja.
Bistvo uvedbe ukrepov je namreč sodelovanje zaposlenih ne samo pri izbiri ukrepov, temveč tudi pri evalvaciji
vloge posameznih akterjev ter pogojev v delovnem okolju, posameznih ukrepov ter identifikaciji težav pri njihovem koriščenju (Černigoj Sadar, 2014).
Iz tega razloga smo Ekvilib Inštitut, strokovnjaki z Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede v letu
2012 pripravili vprašalnik Anketa o ukrepih za lažje
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja (v nadaljevanju: DPP anketa), s katerim ugotavljamo, ali zaposleni koristijo katerega izmed ukrepov za lažje usklajevanje obveznosti delovnega in zasebnega življenja,
kdo/kaj jim pri tem pomaga in če se srečujejo s kakšnimi
problemi. Rezultati ankete razkrivajo, kakšna je implementacija ukrepov v sam proces poslovanja podjetja ter
kakšno je zadovoljstvo in izboljšanje usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja pri zaposlenih.
DPP anketa je sestavljena iz različnih sklopov, ki služijo
boljšemu pregledu stanja na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih. Prvi del raziskuje vlogo delovnega okolja pri usklajevanju poklicne-
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ga in zasebnega življenja – anketirance sprašujemo po
seznanjenosti z družini prijaznimi ukrepi, vlogi vodilnih
ter vlogi njihovih sodelavcev pri usklajevanju zasebnega
in poklicnega življenja. Drugi del ankete je osredotočen
na konkretne sprejete ukrepe ter morebitne težave pri
njihovem koriščenju, zadovoljstvo in mnenje o ukrepih.
Tretji del ankete raziskuje vlogo družine, prijateljev in
tretjih oseb na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, četrti del pa izkušnje posameznika z
usklajevanjem, torej odnos med plačanim delom in družino ter čas, ki ga posameznik nameni za različne aktivnosti. Zadnji sklop vprašanj je vezan na demografske podatke anketirancev, status v podjetju ter družinski status.
V tem poglavju smo se osredotočili na seznanjenost zaposlenih z družini prijaznimi ukrepi, zadovoljstvo z njimi
ter težave pri njihovem koriščenju. Podrobneje smo si
pogledali tudi vlogo vodilnih ter sodelavcev pri usklajevanju dela in družine, ter lastno percepcijo glede usklajevanja poklica in družine.
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Metodologija
Analiza vključuje 62 podjetij različnih velikosti ter odgovore približno 6300 zaposlenih. Podjetja z več kot 500
zaposlenimi ankete razdelijo manjšemu vzorcu zaposlenih, v manjših podjetjih pa anketo izpolnjujejo vsi zaposleni.5 Omenjeno anketo so zaposleni izpolnjevali v fizični
obliki (na papirju) ali v elektronski obliki. Na tem mestu
velja opomniti, da tako kot pri vsaki anketi vsi anketiranci
niso odgovarjali na vsa vprašanja, zato prihaja do razlik
pri številu odgovorov na posamezno vprašanje.
Podjetja, ki so vključena v analizo, spadajo v različne SKD
dejavnosti6. Največje število podjetij deluje na področju
finančne in zavarovalniške dejavnosti (11 podjetij), sledijo
podjetja s področja zdravstva in socialnega varstva (10
podjetij) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnosti
(8 podjetij). V ostalih dejavnostih je 6 ali manj podjetij.
Podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. Za interpretacijo podatkov smo uporabili deskriptivne statistike ter Pearsonov χ2 test za ugotavljanje
morebitnih razlik pri odgovorih zaposlenih po spolu.

Seznanjenost zaposlenih z ukrepi

65,1% zaposlenih ima tudi dovolj informacij v zvezi s koriščenjem družini prijaznih ukrepov. Dobra tretjina zaposlenih pa je omenjeni trditvi nasprotovala.
Rezultati kažejo, da so zaposleni večinoma seznanjeni,
da je njihovo podjetje prejelo certifikat Družini prijazno
podjetje, in da vedo, na koga se lahko obrnejo glede
koriščenja ukrepov. Približno dve tretjini zaposlenih ima
tudi možnost podajanja predlogov v zvezi z ukrepi in dovolj informacij glede njihovega koriščenja.

Težave pri koriščenju ukrepov
V tem sklopu analize smo raziskovali, ali so imeli zaposleni težave pri koriščenju ukrepov.

drugo

Namen prvega sklopa ankete je raziskati seznanjenost
zaposlenih o prejetem certifikatu Družini prijazno podjetje in možnosti, ki jih imajo zaposleni v zvezi z informiranjem, koriščenjem in podajanjem predlogov.

Tabela 1: Seznanjenost zaposlenih s prejetim certifikatom in ukrepi
Trditev

Dobri dve tretjini zaposlenih (69,3%) ima možnost, da
dajejo predloge v zvezi z družini prijaznimi ukrepi v njihovem podjetju. Slaba tretjina zaposlenih (30,7%) pa je
odgovorila, da nima te možnosti.

Da

Seznanjen sem, da je podjetje preje- 94,9 %
lo certifikat Družini prijazno podjetje.
(N=6042)

Ne
5,1 %

delovni proces mi ne
omogoča koriščenja
ukrepov
težave zaradi narave
delovnega mesta

81,7

81,1

težave
z nadrejenimi

Imam možnost, da dajem predloge
v zvezi z družini prijaznimi ukrepi v
našem podjetju. (N=5069)

69,3 % 30,7 %

težave z
vodstvom podjetja

Imam dovolj informacij o koriščenju
družini prijaznih ukrepov. (N=5126)

65,1 % 34,9 %

Velika večina zaposlenih (80,8%) ve, na koga se lahko
obrne v zvezi s koriščenjem družini prijaznih ukrepov.
19,2% zaposlenih pa je odgovorilo, da tega ne ve.

22,9

6,3

31,1

7,2

84,3

težave s sodelavci,
ki nimajo družine

80,8 % 19,2 %

2,9

61,8

težave s sodelavci,
ki imajo družino

Vem, na koga se lahko obrnem v
zvezi s koriščenjem družini prijaznih
ukrepov. (N=5293)

Velika večina anketirancev (94,9%) je seznanjena, da je
njihovo podjetje prejelo certifikat, medtem ko je 5,1%
zaposlenih odgovorilo, da niso seznanjeni.

70,8

88 9,1

0%
ni bilo težav

20 %

40 %

60 %

manjše težave

13,9

1,7

16,3

2

15,2

3,7

83,8 12,7

3,5

80 %

100 %

večje težave

Slika 1: Težave pri koriščenju ukrepov

Večina zaposlenih ni imela težav pri koriščenju ukrepov.
Zaposleni so največkrat navajali, da so se manjše, lahko
rešljive težave pojavljale zaradi narave delovnega mesta (31,1%) in ker delovni proces ne omogoča koriščenja
ukrepov (22,9%).

5 	Glavna omejitev pri izvedbi te analize je dejstvo, da podjetja, ki so vključena v skupno bazo, ne predstavljajo pravega razmerja podjetij po različnih dejavnostih v celotnem slovenskem prostoru.
V primeru prave razdelitve bi se podatki morda nekoliko razlikovali.
6	Dejavnosti podjetij po SKD: K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti, Q - Zdravstvo in socialno varstvo, J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti, C - Predelovalne dejavnosti, D - Oskrba z
električno energijo, plinom in paro, G - Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, M - Strokovne,znanstvene in tehnične dejavnosti, E-Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;
saniranje okolja, H - Promet in skladiščenje, I – Gostinstvo, O-Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, P – Izobraževanje, A -Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
S - Druge storitvene dejavnosti, N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Zadovoljstvo z vpeljanimi ukrepi in mnenje o
ukrepih
V naslednjem koraku smo podrobneje analizirali splošno zadovoljstvo zaposlenih z družini prijaznimi ukrepi ter
njihova mnenja glede koriščenja ukrepov. Preverjali smo
tudi izboljšanje usklajevanja zasebnega in poklicnega
življenja s koriščenjem ukrepov in ocene, ki so jih zaposleni podeljevali družini prijaznemu podjetju.
Iz tabele 2 je razvidno, da se tri četrtine zaposlenih
(75,1%) strinja, da so zadovoljni z družini prijaznimi ukrepi, ki jih nudi delodajalec. Le 9,3% zaposlenih se s trditvijo ne strinja. Povprečno strinjanje glede omenjene
trditve znaša 3,86.
Zaposleni so večinoma (79,4%) mnenja, da lahko koristijo ukrepe, če to dopušča delovni proces. Povprečno
strinjanje s trditvijo znaša 3,95.
Prav tako se zaposleni po večini (78,4%) strinjajo, da je večina ukrepov namenjenih zaposlenim, ki imajo predšolske
ali šoloobvezne otroke. Povprečno strinjanje znaša 3,97.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Registrator d.o.o.
Zadovoljstvo zaposlenih je eden ključnih pogojev za doseganje ciljev in poslovno uspešnost
našega podjetja. Za doseganje visoke delovne
zavzetosti zaposlenih je zelo pomembno, da
lahko čim lažje uskladimo delovne obveznosti z
družinskimi. Vesela sem, da smo v podjetju Registrator začrtali smer družini prijaznega podjetja.

Kot kažejo podatki v tabeli 3, se moški v primerjavi z
ženskami v povprečju v večji meri strinjajo, da so zadovoljni z družini prijaznimi ukrepi, da ukrepe lahko koristi
večina zaposlenih, če to dopušča delovni čas, ter da je
večina ukrepov namenjena zaposlenim, ki imajo predšolske ali šoloobvezne otroke. Razlike med moškimi in
ženskami so statistično značilne.10

Tabela 2: Z družini prijaznimi ukrepi, ki jih nudi delodajalec, sem zadovoljen.
Trditev

Z družini prijaznimi ukrepi,
ki jih nudi delodajalec,
sem zadovoljen

Strinjanje

Ukrepe lahko koristi
večina zaposlenih, če to
dopušča delovni proces

Večina ukrepov je namenjenih
zaposlenim, ki imajo predšolske ali šoloobvezne otroke

N

%

N

%

N

%

Sploh se ne strinjam

151

3,3

122

2,4

119

2,3

Se ne strinjam

315

6

339

6,6

371

7,3

Niti niti

786

15,6

591

11,6

606

11,9

2630

52,2

2695

52,7

2457

48,3

Povsem se strinjam

1153

22,9

1367

26,7

1532

30,1

Skupaj

5035

100

5114

100

5085

100

Se strinjam

* Lestvica strinjanja 1-sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti-niti, 4-se strinjam, 5-povsem se strinjam

Tabela 3: Mnenje o ukrepih glede na spol

Spol

Z družini prijaznimi ukrepi,
ki jih nudi delodajalec, sem
zadovoljen.7

Ukrepe lahko koristi večina
zaposlenih, če to dopušča
delovni proces.8

Večina ukrepov je namenjenih
zaposlenim, ki imajo predšolske
ali šoloobvezne otroke.9

Moški

3,94 (0,867)*

4,01 (0,886)

4,02 (0,904)

Ženske

3,85 (0,969)

3,95 (0,950)

3,92 (1,008)

*Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona. Standardni odklon meri variabilnost okoli aritmetične sredine. Večja kot je variabilnost, večji
je standardni odklon-bolj se posamezne vrednosti (razlikujejo) od aritmetične sredine. Lestvica strinjanja 1- sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam,
3-niti-niti, 4-se strinjam, 5-povsem se strinjam.
7 	Hi kvadrat=18,528 Sig=0,001 N=4152
8	Hi kvadrat=9,145 Sig=0,058 N=4217
9	Hi kvadrat=19,155 Sig=0,001 N=4192
10	Uporabili smo hi-kvadrat test, kjer smo ugotavljali, ali so zaposleni glede na različne kriterije na trditve odgovarjali statistično značilno različno.

34

 USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA V PRAKSI: IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM PROJEKTA CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE V SLOVENIJI

Ali se je izboljšalo vaše usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja s koriščenjem družini prijaznih
ukrepov v vašem podjetju?
55,1

in poklicnega življenja v primerjavi z moškimi, pa tudi
to, da se v organizacijah s certifikatom DPP širi zavedanje, da imajo tudi moški skrbstvene obveznosti v zasebnem življenju. Razlike pri odgovorih so statistično
značilne.

Ocena podjetja kot "Družini prijazno podjetje"
22,4 %

37,1

3,1 %
11,2 %

32,2 %
31,1 %

7,4

Nič se ni izboljšalo

Izboljšalo se je

Zelo se je izboljšalo

Slika 2: Pregled izboljšanja usklajevanja zasebnega in poklicnega
življenja v odstotkih (N= 4460)

Za več kot polovico (55,5%) zaposlenih se je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja s koriščenjem
družini prijaznih ukrepov v podjetju izboljšalo. Za 37,1%
zaposlenih pa se to ni nič izboljšalo. 7,4% zaposlenih je
mnenja, da je uvedba družini prijaznih ukrepov pripomogla k znatnem izboljšanju usklajevanja zasebnega in
poklicnega življenja. Uvedba ukrepov v podjetjih je torej
pripomogla k izboljšanju usklajevanja zasebnega in družinskega življenja zaposlenih.

Tabela 4: Izboljšanje usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja s koriščenjem ukrepov
Ali se je izboljšalo vaše usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja s koriščenjem družini prijaznih
ukrepov v vašem podjetju?11 (%)
Izboljšalo se je

Ni se izboljšalo

Moški

67,8

32,2

Ženske

60

40

Raziskovali smo povezave med izboljšanjem usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja in spolom anketirancev ter ugotovili, da so moški (67,8%) v večji
meri odgovarjali, da se je stanje izboljšalo v primerjavi
z ženskami (60%). Razlika med spoloma je 7,8%. Iz
slednjega je razvidno, da so ženske kljub ukrepom nekoliko bolj obremenjene glede usklajevanja zasebnega

nezadostno

dobro

zadostno

prav dobro

odlično

Slika 3: Ocena podjetja (N=5014)

Največ zaposlenih je svojemu podjetju podelilo prav dobro oceno (32,2%). Sledijo tisti, ki so podelili dobro oceno
(31,1%). 22,4% zaposlenih je svojemu podjetju podelilo
odlično oceno, 11,3% pa zadostno oceno. Le 3,1% zaposlenih je ocenilo svoje podjetje z nezadostno oceno. Skupna povprečna ocena podjetja znaša 3,60.

Tabela 5: Ocena podjetja kot Družini prijazno podjetje
glede na spol
Povprečna ocena podjetja kot
Družini prijazno podjetje.12
Moški

3,67 (1,025)

Ženske

3,55 (1,059)

Raziskovali smo tudi, ali obstajajo razlike v podeljevanju ocen glede na spol. Povprečna ocena podjetja pri
moških znaša 3,67, pri ženskah pa 3,55. Moški torej bolje ocenjujejo podjetje kot družini prijazno v primerjavi z
ženskami. Razlike so statistično značilne. Razlogi za to so
lahko različni, zanimivo pa bo to raziskovati v prihodnosti. Morda lahko iz tega sklepamo, da se organizacijska
kultura spreminja v takšni smeri, da moški lažje izrazijo
svoje potrebe po usklajevanju poklicnega in zasebnega
življenja.

11 	Hi kvadrat=35,575 Sig.=0,000 N=4090
12	Hi kvadrat=21,204 Sig.=0,000 N=4607
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Tabela 6: Zadovoljstvo in mnenje o ukrepih
Dejavnost

Z družini prijaznimi
ukrepi, ki jih nudi delodajalec sem zadovoljen.

Ukrepe lahko koristi
večina zaposlenih, če to
dopušča delovni proces.

Večina ukrepov je namenjenih
zaposlenim, ki imajo predšolske ali šoloobvezne otroke.

C	Predelovalne dejavnosti

3,98 (0,820)

4,02 (0,840)

4,07 (0,898)

D	Oskrba z električno
energijo, plinom in paro

3,77 (0,848)

3,93 (0,837)

3,97 (0,911)

G	Trgovina; vzdrževanje in
popravila motornih vozil

4,06 (0,882)

4,23 (0,800)

3,90 (1,012)

J	Informacijske in komunikacijske dejavnosti

4,08 (0,921)

4,17 (0,858)

4,02 (0,918)

K	Finančne in zavarovalniške dejavnosti

3,71 (1,026)

3,80 (0,982)

4,04 (0,887)

M	Strokovne,znanstvene in
tehnične dejavnosti

3,84 (1,080)

3,90 (1,053)

3,41 (1,327)

Q	Zdravstvo in socialno
varstvo

3,71 (1,004)

3,83 (1,000)

3,89 (1,002)

E	Oskrba z vodo; ravnanje
z odplakami in odpadki;
saniranje okolja

4,19 (0,697)

4,23 (0,709)

4,05 (0,844)

* Izračun aritmetične sredine in standardnega odklona. Standardni odklon meri variabilnost okoli aritmetične sredine. Večja kot je variabilnost, večji
je standardni odklon-bolj se posamezne vrednosti razlikujejo od aritmetične sredine. Lestvica strinjanja 1- sploh se ne strinjam, 2-se ne strinjam,
3-niti-niti, 4-se strinjam, 5-povsem se strinjam.

Z analizo odgovorov anketirancev v različnih panogah smo
raziskovali, ali obstajajo statistično značilne razlike pri izboljšanju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja
glede na SKD dejavnost podjetij. Kriterij, ki smo ga postavili, je zahteval, da so v vsaki dejavnosti zastopana vsaj tri
podjetja, in izločili tiste dejavnosti, kjer je bilo podjetij manj.
Zaposleni, ki delajo na področju oskrbe z vodo, so se v
največji meri strinjali, da so zadovoljni z družini prijaznimi
ukrepi, ki jih nudi delodajalec. Sledijo zaposleni v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter trgovini. V
manjši meri pa so se v primerjavi z ostalimi v povprečju
strinjali zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu.

S trditvijo, da ukrepe lahko koristi večina zaposlenih,
če to dopušča delovni proces, se v povprečju v največji
meri strinjajo zaposleni v trgovski dejavnosti in oskrbi
z vodo ter ravnanjem z odplakami in odpadki. V najmanjši meri se v primerjavi z ostalimi dejavnostmi s
to trditvijo strinjajo zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu.
Da je večina ukrepov namenjenih zaposlenim, ki imajo
predšolske in šoloobvezne otroke, so se v povprečju v
največji meri strinjali zaposleni, ki delajo v predelovalnih dejavnostih, oskrbi z vodo in finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Manjše strinjanje s trditvijo pa
zaznamo pri zaposlenih v strokovnih, znanstvenih in
tehničnih dejavnostih.

Tabela 7: Zadovoljstvo in mnenje o ukrepih
Dejavnost

Ali se je izboljšalo usklajevanje zasebnega in poklicnega
življenja s koriščenjem družini prijaznih ukrepov?
Izboljšalo se je

Nič se ni izboljšalo

C	Predelovalne dejavnosti

66,20 %

33,80 %

D	Oskrba z električno energijo, plinom in paro

63,30 %

36,70 %

72 %

28 %

J	Informacijske in komunikacijske dejavnosti

76,50 %

23,50 %

K	Finančne in zavarovalniške dejavnosti

53,60 %

46,40 %

M	Strokovne,znanstvene in tehnične dejavnosti

67,20 %

32,80 %

Q	Zdravstvo in socialno varstvo

55,60 %

44,40 %

E	Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki;
saniranje okolja

75,70 %

24,30 %

G	Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
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Da se je izboljšalo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja s koriščenjem družini prijaznih ukrepov, so v
največji meri odgovarjali zaposleni v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, oskrbi z vodo ter ravnanjem
z odplakami in odpadki ter v trgovini. Da pa se stanje
glede usklajevanja ni izboljšalo, so bili najbolj prepričani zaposleni v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
(46,4%), zdravstvu in socialnemu varstvu (44,4%) ter
oskrbi z električno energijo, plinom in paro (36,7%).
Največje zadovoljstvo z ukrepi ter izboljšanje usklajevanja
občutijo zaposleni v oskrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki, informacijskih in komunikacijskih dejavnostih in trgovini. Obratno pa velja za zaposlene v finančnih
in zavarovalniških dejavnostih, zdravstvu in socialnemu
varstvu ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro.
To lahko razložimo tako z različnimi delovnimi procesi in
organizacijo dela ter (zahtevnemu) poslovnemu okolju v
nekaterih panogah, ter po drugi strani tudi s tradicionalno
visokimi pričakovanji zaposlenih v nekaterih panogah.

Vloga vodstva
Osrednjo vlogo pri učinkoviti implementaciji ukrepov v sam
delovni proces v podjetju imajo prav vodilni, ki podajajo informacije v zvezi z družini prijaznimi ukrepi ter pomagajo

v primeru težav z usklajevanjem. Namen tega sklopa raziskave je ugotoviti, kako zaposleni dojemajo vlogo vodij pri
usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja.
Analizirali smo, ali lahko zaposleni težave glede usklajevanja dela in družinskih obveznosti zaupajo svojemu vodji. Večina zaposlenih (79,4%) se s to trditvijo
strinja. Le 10,3% zaposlenih se ni strinjalo, da se lahko
v primeru težav pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti obrnejo na svojega vodjo. 83,4% zaposlenih se je strinjalo, da z neposrednim vodjem običajno
najdejo način, kako rešiti probleme usklajevanja. Prav
tako pa je velika večina zaposlenih (71,3%) mnenja,
da njihovo vodstvo upošteva in podpira reševanje
problemov, ki so povezani z usklajevanjem dela in
družinskih obveznosti.
Tako moški kot ženske so deležni podpore vodij pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Vendar pa so
se ženske v povprečju v manjši meri strinjale, da lahko
težave glede usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaupajo svojemu vodji v primerjavi z moškimi. Prav
tako so se v manjši meri kot moški strinjale, da z vodjem
najdejo način kako reševati probleme in da jih vodstvo
upošteva in podpira pri reševanju problemov. Razlike so
statistično značilne.

Tabela 8: Vloga vodilnih pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja
Trditev

Težave glede usklajevanja dela in družinskih
obveznosti lahko zaupam
svojemu vodji.

Strinjanje

Z mojim neposrednim
vodjem običajno najdeva
način kako rešiti probleme
usklajevanja.

Vodstvo upošteva in podpira
reševanje problemov, ki so
povezani z usklajevanjem dela
in družinskih obveznosti.

N

%

N

%

N

%

Sploh se ne strinjam

234

4

161

2,7

250

4,5

Se ne strinjam

370

6,3

268

4,6

412

7,4

Niti niti

606

10,3

544

9,3

936

16,9

Se strinjam

2788

47,5

2773

47,4

2719

49

Povsem se strinjam

1874

31,9

2110

36

1237

22,3

Skupaj

5872

100

5856

100

5554

100

Tabela 9: Vloga vodilnih pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja po spolu

Spol

Težave glede usklajevanja
dela in družinskih
obveznosti lahko zaupam
svojemu vodji.13

Z mojim neposrednim
vodjem običajno najdeva
način kako rešiti probleme
usklajevanja.14

Vodstvo upošteva in podpira
reševanje problemov, ki so povezani z usklajevanjem dela in
družinskih obveznosti.15

Moški

4,05 (0,942)

4,18 (0,863)

3,90 (0,937)

Ženske

3,95 (1,045)

4,07 (0,956)

3,74 (1,040)

13 	Hi kvadrat=15,476 Sig.=0,004 N=4777
14	Hi kvadrat=24,849 Sig.=0,000 N=4763
15	Hi kvadrat=30,784 Sig.=0,000 N=4551

37

Vloga sodelavcev

veznosti kdo ne more izpolniti delovnih nalog. Povprečno
strinjanje zaposlenih s trditvijo znaša 4,07.

Pomembno vlogo pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja imajo tudi sodelavci, saj si z medsebojnim
sodelovanjem lahko izboljšajo kakovost tako poklicne
kot tudi zasebne sfere.

S trditvijo, da se sodelavci, ki ne morejo koristiti ukrepov
počutijo prikrajšane, se strinja slaba polovica (48,7%) zaposlenih. 26,4% zaposlenih je izbralo nevtralen odgovor
niti-niti. 24,9% zaposlenih pa je odgovorilo, da se ne strinja, da se sodelavci, ki ne morejo koristiti ukrepov počutijo
prikrajšane. Povprečno strinjanje s trditvijo znaša 3,32.

Namen tega sklopa vprašanj je ugotoviti, v kolikšni meri
se anketiranci strinjajo s trditvijo, da sodelavci brez otrok
razumejo težave, ki jih imajo sodelavci z otroki. 67% zaposlenih se strinja s trditvijo, medtem ko se 12,8% z njo
ne strinja. Petina zaposlenih pa je izbrala nevtralni odgovor niti-niti. Povprečno strinjanje s trditvijo znaša 3,66.

Manj kot polovica (43,2%) zaposlenih se strinja, da so
sodelavci bolj obremenjeni zaradi prevzemanja dela
sodelavcev, ki koristijo ukrepe. 28,1% zaposlenih se ne
strinja s trditvijo, 28,7% pa je izbralo nevtralni odgovor
niti-niti. Povprečno strinjanje glede trditve znaša 3,20.

Zaposleni so se po večini strinjali (76,8%), da jim sodelavci nudijo podporo pri usklajevanju dela in družinskih
obveznosti. Le 6,8% se z omenjeno trditvijo ni strinjalo.
Povprečno strinjanje zaposlenih s trditvijo znaša 3,89.

Iz tabele 11 je razvidno, v kolikšni meri so se moški in ženske
v povprečju strinjali z različnimi trditvami, ki se navezujejo na vlogo sodelavcev. Obstajajo manjša odstopanja po
spolu pri povprečnem strinjanju glede zgoraj navedenih
trditev. Moški so se v povprečju bolj strinjali, da sodelavci

Zaposleni so se v večini primerov tudi strinjali, da si s sodelavci priskočijo na pomoč, kadar zaradi družinskih ob-

Tabela 10: Vloga sodelavcev pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja
Trditev

Sodelavci brez
otrok razumejo
težave, ki jih
imajo sodelavci
z otroki.

Strinjanje

Sodelavci
S sodelavci si pri- Sodelavci, ki ne Sodelavci so bolj
mi nudijo pod- skočimo na pomoč, morejo koristiti
obremenjeni
poro pri usklakadar zaradi druukrepov, se zaradi prevzemajevanju dela in žinskih obveznosti
počutijo nja dela sodelavdružinskih
kdo izmed nas ne
prikrajšane.
cev, ki koristijo
obveznosti.
more izpolniti deukrepe.
lovnih nalog.

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Sploh se ne strinjam

184

3,4

110

2

95

1,7

253

5,2

353

6,7

Se ne strinjam

515 9,4

266 4,8

222

3,9

954

19,7

1122

21,4

Niti niti

1097 20,1

910 16,4

607

10,7

1274

26,4

1506

28,7

Se strinjam

2819 51,7

3114 56,1

3016

53,4

1675

34,7

1655

31,5

836 15,3

1149 20,7

1709

30,3

675

14

613

11,7

5451 100

5549 100

5649

100

4831

100

5249

100

Povsem se strinjam
Skupaj

Tabela 11: Vloga sodelavcev pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja po spolu
Sodelavci brez
Sodelavci mi
otrok razumejo
nudijo podporo
težave, ki jih pri usklajevanju
imajo sodelavci dela in družinskih
z otroki.16
obveznosti.17
Spol

Sodelavci, Sodelavci so bolj
ki ne more- obremenjeni zajo koristiti
radi prevzemaukrepov, nja dela sodelavse počutijo
cev, ki koristijo
prikrajšane.19
ukrepe.20

Moški

3,75 (0,905)

3,96 (0,776)

4,14 (0,796)

3,24 (1,068)

3,20 (1,039)

Ženske

3,62 (0,987)

3,86 (0,885)

4,05 (0,854)

3,38 (1,122)

3,17 (1,158)

16 	Hi kvadrat=28,581 Sig.=0,000 N=4601
17	Hi kvadrat=28,029 Sig.=0,000 N=4681
18	Hi kvadrat=15,598 Sig.=0,004 N=4764
19	Hi kvadrat=47,637 Sig.=0,000 N=4110
20	Hi kvadrat=42,636 Sig.=0,000 N=4444
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S sodelavci si priskočimo na pomoč, kadar
zaradi družinskih
obveznosti kdo izmed
nas ne more izpolniti
delovnih nalog.18
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brez otrok razumejo težave, ki jih imajo sodelavci z otroki. Prav tako so se v primerjavi z ženskami v povprečju
bolj strinjali, da si med sodelavci priskočijo na pomoč pri
usklajevanju dela in družinskih obveznosti. Moški so se v
primerjavi z ženskami tudi bolj strinjali, da so sodelavci
bolj obremenjeni zaradi prevzemanja dela sodelavcev, ki
koristijo ukrepe. Ženske pa so se v povprečju bolj strinjale,
da se sodelavci, ki ne morejo koristiti ukrepov, počutijo
prikrajšane. Razlike so statistično značilne.

Pogosto pridem iz službe tako čustveno izčrpan,
da ne morem prispevati k družinskemu življenju.
25,3

26,6

27,7

10,9

9,5

Odnos med plačanim delom in družino
Namen vprašanj tega sklopa je raziskati odnos med plačanim delom na eni in družino na drugi strani.
Zaradi časa, ki ga porabim za službene obveznosti,
zamujam družinske aktivnosti.
25,6

26,8

Sploh ne
soglašam

Ne soglašam

27,8

Niti
soglašam,
niti ne
soglašam

Soglašam

Močno
soglašam

Slika 5: Pogosto pridem iz službe tako čustveno izčrpan, da ne
morem prispevati k družinskemu življenju (%) (N=4891)

11,5

8,4

38,6% zaposlenih pogosto pride iz službe tako čustveno izčrpanih, da ne morejo prispevati k družinskemu
življenju. 34,8% zaposlenih pa z omenjeno trditvijo ne
soglaša.
Od mene se v službi pričakuje več kot
sem sposoben narediti

Sploh ne
soglašam

Ne soglašam

Niti
soglašam,
niti ne
soglašam

Soglašam

Močno
soglašam

Slika 4: Zaradi časa, ki ga porabim za službene obveznosti, zamujam družinske aktivnosti (%) (N=4897)

36,6
27,2

23,7

Kot je razvidno iz slike 4, 36,2% zaposlenih soglaša, da
zaradi časa, ki ga porabijo za službene obveznosti, zamujajo družinske aktivnosti, medtem ko 37,1% zaposlenih
nasprotuje tej trditvi. 26,8% zaposlenih je izbralo nevtralni odgovor niti-niti.

9,2
3,3

IZKUŠNJE PODJETIJ

Swatycomet d.o.o.
Swatycomet je družini prijazno podjetje. S pristopom k projektu smo se zavezali še k večji
družbeni odgovornosti do zaposlenih ter boljšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega
življenja. Sprejeti ukrepi pomenijo nadgradnjo
številnih dosedanjih, že dolgoletno uveljavljenih prizadevanj naše družbe za večjo motiviranost in pripadnost zaposlenih.
Matjaž Merkan, direktor družbe

Sploh ne
soglašam

Ne soglašam

Niti
soglašam,
niti ne
soglašam

Soglašam

Močno
soglašam

Slika 6: Od mene se v službi pričakuje več, kot sem sposoben
narediti (%) (N=4848)

63,8% zaposlenih ni soglašalo s trditvijo, da se od njih v
službi pričakuje več, kot so sposobni narediti, medtem
ko je obratno odgovorilo 12,5%. 23,7% zaposlenih je bilo
neopredeljenih.
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Tabela 12: Odnos med plačanim delom in družino po spolu

Povzetek

Trditev

Ker je za uspešnost podjetja in zadovoljstvo zaposlenih pomembna tako dobra vodstvena struktura kot tudi
omogočeno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih, je naša analiza pokazatelj stanja na tem
področju v podjetjih, ki so prejela certifikat Družini prijazno podjetje.

%

Zaradi časa, ki ga porabim za službene obveznosti, zamujam družinske aktivnosti.21
Pogosto pridem iz službe
tako čustveno izčrpan, da
ne morem prispevati k
družinskemu življenju.22
Od mene se v službi
pričakuje več kot sem
sposoben narediti.23

Spol
M

Ž

soglašanje

35

37,1

nesoglašanje

37,3

37

soglašanje

33,6

42,8

nesoglašanje

38,3

31,8

soglašanje

11,7

13

nesoglašanje

64,9

63

Ženske so le za 2,1% bolj soglašale, da zaradi časa, ki ga porabijo za službene obveznosti, zamujajo družinske aktivnosti
v primerjavi z moškimi. Razlike niso statistično značilne.
S trditvijo, da pogosto pridejo iz službe tako čustveno
izčrpani, da ne morejo prispevati k družinskemu življenju,
so se za 9,2% v večji meri strinjale ženske v primerjavi z
moškimi. Razlike so statistično značilne.
Več kot polovica zaposlenih ni soglašala s trditvijo, da se
od njih pričakuje več kot so sposobni narediti. Med njimi so
moški za 1,9% v večji meri nasprotovali trditvi v primerjavi
z ženskami, vendar razlike niso statistično značilne.

Večina v analizo vključenih zaposlenih je seznanjena o
prejetem certifikatu in ve, na koga se lahko obrne v zvezi
s koriščenjem ukrepov. Uspešna komunikacija je seveda predpogoj za dobro implementacijo ukrepov, ker pa
je smiselno, da komunikacija poteka v obeh smereh, je
potrebno raziskati možnosti, ki bi omogočile zaposlenim,
da podajajo predloge v zvezi z družini prijaznimi ukrepi.
Anketa DPP je eno od orodij, ki lahko podjetjem pri tem
pomaga.
Zaposleni so na splošno zadovoljni z družini prijaznimi
ukrepi, in jih lahko koristijo, če to dopušča delovni proces.
Izkazano zadovoljstvo zaposlenih je bistvenega pomena
za sam proces certificiranja.
Med zaposlenimi prevladuje mnenje, da je večina ukrepov
namenjena tistim, ki imajo predšolske in šoloobvezne otroke, kar pomeni, da bodo podjetja v prihodnje morala več
pozornosti nameniti tudi drugim segmentom zaposlenih,
predvsem starejšim zaposlenim. Glede na demografsko
sliko Slovenije bo naslavljanje starajoče delovne sile v prihodnjih letih za podjetja še posebej velik izziv.
Zanimivo je, da o večjem zadovoljstvu z uvedbo družini prijaznih ukrepov in o samem izboljšanju usklajevanja
zasebnega in poklicnega življenja govorijo v večji meri

IZKUŠNJE PODJETIJ

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana
V zavarovalnici Generali se zavedamo, da so za uspeh podjetja ključni zadovoljni in motivirani
sodelavci. K temu prav gotovo prispeva ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, ki
je eno izmed poglavitnih vrednot certifikata Družini prijazno podjetje. S prejemom osnovnega
certifikata smo se že leta 2011 zavezali, da bomo vrednote družini prijaznega podjetja razvijali
in jih negovali tudi v prihodnje. Naša prizadevanja so se letos obrestovala s prejemom polnega
certifikata, s katerim dokazujemo, da uspešna kariera v zavarovalnici Generali ne predstavlja
ovire za kakovostno družinsko življenje. Hkrati pridobitev certifikata predstavlja zavezo za naše
delo v bodoče in ne pomeni zgolj izpolnjevanja ukrepov. Je del naše odgovornosti do sodelavcev, naših vrednot in naše organizacijske klime.
Vanja Hrovat, predsednica uprave

21 	Hi-kvadrat=4,172 sig. 0,383 N=4803
22	Hi-kvadrat=52,109 sig. 0,000 N=4798
23	Hi-kvadrat=3,639 sig. 0,457 N=4759
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moški kot ženske. Prav oni so tudi podeljevali najvišje
povprečne ocene podjetju kot »Družini prijaznemu podjetju«. Lahko bi rekli, da so ženske še vedno bolj obremenjene z usklajevanjem zasebnih in poklicnih obveznosti.
Zadovoljstvo s koriščenjem ukrepov se razlikuje tudi po
posameznih panogah podjetij, vključenih v analizo. Najbolj so zadovoljni zaposleni, ki delajo na področju oskrbe
z vodo in ravnanjem z odpadki, zaposleni v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter zaposleni v trgovini. Zaposlenim v informacijskih in komunikacijskih
dejavnostih se je usklajevanje zasebnega in poklicnega
življenja najbolj izboljšalo. Najnižja stopnja zadovoljstva
je bila zaznana med zaposlenimi v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, oskrbi z električno energijo, plinom
in paro ter zdravstvu in socialnem varstvu, kar lahko
morda razložimo z zahtevnimi delovnimi procesi in poslovnim okoljem.

delavci med seboj pomagajo v primeru težav pri usklajevanju družinske in poklicne sfere, kar je zelo spodbuden
podatek. Res pa je, da je približno polovica zaposlenih
mnenja, da se sodelavci, ki ne morejo koristiti ukrepov,
počutijo prikrajšane, ter da so sodelavci bolj obremenjeni
zaradi prevzemanja dela zaposlenih, ki koristijo ukrepe.
Z analizo smo dobili tudi vpogled v zasebno sfero usklajevanja družine in poklica zaposlenih, kjer so ženske v
primerjavi z moškimi večkrat navajale, da pogosto pridejo iz službe tako čustveno izčrpane, da ne morejo prispevati k družinskemu življenju.

Eden izmed pomembnejših faktorjev, ki vplivajo na uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, je
odnos vodij do zaposlenih in njihovo predajanje informacij in podpore zaposlenim. Glede slednjega je stanje na
podlagi rezultatov v podjetjih s certifikatom spodbudno.
Tudi na tem področju so moški bolj zadovoljni od žensk.
Sodelavci so eden ključnih členov, ki hkrati z vodji doprinesejo k boljšemu usklajevanju zasebnega in poklicnega
življenja zaposlenih. Naša raziskava je potrdila, da si so-

Pripravljenost podjetij za izvajanje ukrepov v okviru pridobitve certifikata je ena izmed dobrih praks, ki preko
mehanizmov za lažje usklajevaje zasebnega in poklicnega
življenja vodi k enakosti spolov in uravnoteženosti vlog
žensk in moških tako v zasebnem kot poklicnem življenju.
Tako je upati, da bo zanimanje podjetij, skupaj z ostalimi
dobrimi praksami v družbi, prispevalo k vzpostavitvi družbenih odnosov, ki bodo izboljšali pogoje za usklajevanje
zasebnega in poklicnega življenja posameznikov.

Sklenemo lahko, da skupno sodelovanje vseh deležnikov
- vodstva, vodilnih kadrov, zaposlenih in njihovih družin
– vodi v izboljšanje usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih, kar je osrednji namen certifikata
Družini prijazno podjetje.

IZKUŠNJE PODJETIJ

BKS Bank AG, Bančna podružnica
V BKS Bank AG, Bančni podružnici, kot delu koncerna BKS Bank zavestno investiramo v zaposlene ter si prizadevamo za dolgoročna razmerja, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju.
Verjamemo, da so naši zaposleni bistven faktor uspeha banke in povezanih družb, zato delo
sodelavcev razumemo kot pomemben prispevek k uspehu celotne organizacije. V koncernu
BKS Bank se tako že več kot 90 let zavzemamo za zagotavljanje varne zaposlitve zaposlenim,
enako ravnanje z vsemi zaposlenimi, oblikovanje družinam in ženskam prijaznega delovnega
okolja ter z vrsto socialnih ukrepov podpiramo zaposlene in njihove družine. Osnovni certifikat
Družini prijazno podjetje jemljemo kot pomembno priznanje, predvsem pa se iskreno zavezujemo, da bomo z izvajanjem 11 izbranih ukrepov sistematično in konsistentno zagotavljali
zaposlenim lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zastavljene cilje jemljemo
resno in odgovorno, zato si jih bomo prizadevali izpolniti še pred zastavljenim rokom.
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~ Maja Skorupan, Združenje delodajalcev Slovenije ~

Analiza slovenske zakonodaje
na temo usklajevanja zasebnega
in poklicnega življenja s predlogi
zakonodajnih sprememb
Namen analize je izpostaviti zakonodajo, ki predstavlja oviro na poti do lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Skozi razvoj postopka certifikata Družini
prijazno podjetje in vpeljave filozofije »zaposlenemu prijazno podjetje« v miselnost
podjetij, so se v praksi pokazale številne pomanjkljivosti našega sistema, saj ta v številnih primerih onemogoča njeno dosledno uveljavitev.

Z

analizo smo osvetlili vse tiste probleme, ki v praksi
predstavljajo dejansko oviro do lažjega usklajevanja
poklicnega in zasebnega življenja in za katero smo
prepričani, da bi lahko določili drugačne zakonodajne
okvire.
Prav tako želimo z analizo spodbuditi vse deležnike,
ki na kakršenkoli način sodelujejo pri pripravi relevantne zakonodaje, da razmislijo o njeni morebitni
spremembi. S podrobnejšim opisom problematike in
opredelitvijo koristi, ki bi jo imeli s spremembo, smo
želeli osvetliti ključne razloge za nujnost zakonodajnih
sprememb.

1. Metodologija
Na Združenju delodajalcev Slovenije dnevno svetujemo
na vseh pravnih področjih, ki urejajo delovna razmerja.
Pokrivamo tako delovno in socialno pravo ter tudi davčno pravo, ki se nanaša na vprašanja, povezana z delovnim razmerjem. Izpostavljene teme v analizi so tako plod
dolgoletnih svetovalnih izkušenj in odprtih vprašanj, ki
so se delodajalcem postavljala v preteklosti oz. se postavljajo tudi danes. Združenje delodajalcev Slovenije vodi
ažuriran seznam tudi vseh tistih pravnih problemov, ki
se nanašajo na tematiko lažjega usklajevanja poklicnega
in zasebnega življenja. Podrobneje smo to problematiko
predstavili v tej analizi.
Poleg lastnega seznama odprtih vprašanj smo na Združenju delodajalcev Slovenije izvedli sestanek z svetovalci
in člani revizorskega sveta za certifikat Družini prijazno
podjetje, ki so iz izkušenj lastnega dela izpostavili tis-
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te zakonodajne ovire, ki so po njihovem mnenju najbolj
omejujoče za izvajanje ukrepov, namenjenih usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.
Glede problematike ustanavljanja vrtcev v podjetjih pa
smo izvedli telefonski pogovor s predstavnikom družbe Lek d.d., ki je ustanovitelj svojega lastnega vrtca že
od leta 1976. Lek d.d. je pri ustanavljanju vrtca vstopil v
javno zasebnem partnerstvo z Mestno občino Ljubljana
(enote vrtca Najdihojca).
V analizi so izpostavljeni naslednji zakoni in podzakonski
predpisi, ki s posameznimi določbami predstavljajo oviro
pri lažjem usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja:
	Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 in
nadaljnji, v nadaljevanju ZDR-1)
	
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, v nadaljevanju
ZZVZZ-UPB3)
	Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l.
RS, št. 3/1989 in nadaljnji, v nadaljevanju Pravila OZZ)
	
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 96/20012 in nadaljnji, v nadaljevanju
ZPIZ-2)
	Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/2011, v nadaljevanju ZDoh-2-UPB7)
	Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS,
št. 117/2006 in nadaljnji, v nadaljevanju ZDDPO-2)
	
Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št.
13/20111 in nadaljnji, v nadaljevanju ZDDV-1)
	Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št.
140/06 s spremembami)

 USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA V PRAKSI: IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM PROJEKTA CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE V SLOVENIJI

	Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in nadaljnji, v
nadaljevanju ZVrt)
	Odlok o sprejemu otrok v vrtec Mesten občine Ljubljana

2. Ureditev delovnega časa
Problematika ureditve delovnega časa v ZDR-1
Veliko vlogo pri doseganju boljšega oz. lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ima nedvomno
organizacija delovnega časa. Pritrdimo lahko stališču,
da so se vzorci delovnega časa v zadnjih dvajsetih letih
razvili zaradi kombinacije številnih vplivov - tehnološke
spremembe, globalizacija, prestrukturiranje podjetij in
organizacija dela, večja vloga storitev, povečanje raznovrstnosti delovne sile ter individualizacija življenjskih slogov in odnosov do poklicnih poti (Evropska komisija (2010). Daleč smo od časov, ko so vsi delavci
delali v enotnem in togem časovnem okviru od ponedeljka do petka od 6.00 do 14.00 ure. Spremembam so
botrovale tako potrebe delodajalcev kot tudi potrebe
delavcev.
Pri urejanju delovnega časa je za obe strani zelo pomembna prožnost. Prožnost za delodajalca pomeni, da
lahko delovni proces in delovni čas popolnoma prilagodi
potrebam na trgu. Te se lahko dnevno spreminjajo, zato
je potrebno tudi dnevno prilagajati delovni čas. Prožnost
za delavca pa pomeni, da lahko svobodno prilagaja delovni čas osebnim in družinskim potrebam. Redki so primeri, ko se lahko istočasno uskladijo potrebe ene in druge stranke, vendar pa je uravnoteženje nujno, če želimo
doseči uspeh podjetja in osebno zadovoljstvo delavcev
hkrati.

Skladno z našo zakonodajo polni delovni čas ne sme biti
daljši od 40 ur na teden. Delavci in delodajalci so dolžni
striktno spoštovati to določbo, odstopanje oz. dogovarjanje daljšega polnega delovnega časa bi bilo v nasprotju z
zakonom. Znotraj tega 40-urnega delovnega časa pa delavec in delodajalec nimata popolne svobode pri tem, kako
bo delovni čas v okviru tedenskega, mesečnega ali letnega
razporeda potekal. Potrebno je upoštevati dejstvo, da je
skladno z ZDR-1 delodajalec tisti, ki odreja delovni čas in
skrbi, da delavci delajo v natančno odrejenem delovnem
času. Delavec nima veliko svobode oz. ne more sam sprejemati odločitve, kako bo njegov delovni čas razporejen.
Po določbah ZDR-1 je delovni čas lahko enakomerno ali
neenakomerno razporejen. Enakomerna razporeditev
pomeni, da delodajalec v naprej predvidi, da bodo delavci delali vse dni v tednu, mesecu in letu enako, gre
za nek kontinuiran delovni proces, pri katerem praviloma
ni pričakovati odstopanj. Neenakomerna razporeditev
pa pomeni, da delodajalec bodisi ne more za celo leto v
naprej predvideti, kako bo delovni čas potekal, temveč
sproti prilagaja delovni čas potrebam poslovanja, ali pa
delovni čas vnaprej sicer predvidi, vendar pa je ta neenakomerno razporejen v smislu, da delavci v določenem obdobju delajo več, v drugem obdobju pa se ure
izravnajo tako, da povprečje na letni ravni ne znaša več
kot 40 ur na teden. Poleg teh dveh institutov pa zakon
določa še možnost začasne prerazporeditve delovnega
časa. Slednja se praviloma uporabi takrat, ko v okviru
vnaprej določenega delovnega časa pride do nekih nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih je delodajalec prisiljen delovni čas začasno drugače urediti. V tem primeru
delavci delajo bodisi več, bodisi manj, vseeno pa je potrebno zagotoviti, da se na letni ravni delovni čas izravna
tako, da v povprečju ne bo trajal več kot 40 ur na teden.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Butan plin d.d.
V družbi Butan plin stremimo k trajnostnemu razvoju, katerega ključni člen so naši zaposleni.
Butan plin smo namreč ljudje, zato se v družbi nenehno trudimo, da krepimo zadovoljstvo vseh
naših sodelavcev, pri čemer je podpora pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
eden pomembnejših dejavnikov. S pridobitvijo osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje
to zavedanje še dodatno krepimo in s sprejetimi ukrepi udejanjamo v praksi. Vse to pozitivno
vpliva na pripadnost podjetju, večjo motivacijo pri delu in boljše počutje, najpomembnejše pa
je, da se zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami in odgovornostjo čutijo kot soustvarjalci uspeha podjetja. V družbi bomo zato tudi v prihodnje sprejemali ukrepe, ki bodo zagotavljali, da bo
Butan plin zaposlenim in družini prijazno podjetje.
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Pri tem zakon opredeljuje tudi, kakšen je najdaljši delovni
teden v primeru začasne prerazporeditve ali neenakomerne razporeditve delovnega časa in tudi referenčno
obdobje za izračun povprečne delovne obveznosti.
Delavec je o delovnem času in njegovi razporeditvi seznanjen že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Bistvena
sestavina pogodbe je tudi določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa.
Delavec je torej dolžan opravljati delo v delovnem času,
ki ga je dogovoril v pogodbi in tudi v delovnem času,
ki mu ga razporedi delodajalec (če si je delodajalec to
možnost pridržal).
Zelo malo svobode naš zakon dopušča delavcu, da si delovni čas organizira sam. Številne družbe niso vezane na
točno določene ure poslovanja in jim je praktično vseeno,
kako oz. v kakšnem delovnem času delavci delajo. Zanje
je bistveno, da je delo narejeno v določenem časovnem
okviru, znotraj katerega pa bi si delavci sami lahko razporedili svoje delovni čas. Vendar pa je naša zakonodaja
glede takšne ureditve zelo zadržana oz. ne dopušča veliko manevrskega prostora. Pri nas je delodajalec tisti, ki
mora skrbeti, da delavci ne delajo več kot je to dovoljeno
na dnevni, tedenski ali mesečni ravni, tisti, ki mora voditi
evidence o delovnem času, in ki mora skrbeti za to, da se
striktno zagotavlja pravica do počitka med zaporednima
delovnima dnevoma in pravica do tedenskega počitka.
Delavec tako, čeprav bi zanj to pomenilo možnost večjega oz. lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, sam ne more odločati o tem, kdaj bo delal in kdaj
ne, kdaj bo imel počitek in kdaj ne. Menimo, da bi morala
imeti »k rezultatom orientirana organizacija/podjetje« in
delavci, ki se zaposlijo v takšnem podjetju, ker jim tak
način dela bolj odgovarja, možnost dogovora glede bolj
svobodnega razporejanja delovnega časa.
Primerjava s tujino pokaže, da vendarle nekatere države takšno bolj fleksibilno ureditev organizacije delovnega časa imajo. Npr. na Poljskem zakon, ki ureja delovna
razmerja, vsebuje pravila v zvezi z »rezultatom usmerjenim delom«, kjer je organizacija delovnega časa v izključni pristojnosti delavca (European Commission 2010,
str. 35).
P R E D LO G R E Š I T V E :
ZDR-1 bi moral omogočiti delodajalcem (in posledično
delavcem), da za določena delovna mesta ali profile delavcev, ki jih v družbi sami opredelijo s svojim aktom, v
pogodbi o zaposlitvi drugače uredijo delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek. ZDR-1 je to
možnost že predvidel za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce v 157. členu. Prav za te kategorije
delavcev je v zakonu predvidena možnost odstopa od
določenih zakonskih določb v zvezi z delovnim časom.

Možnost bi morala biti predvidena tudi za vsa vse tiste
kategorije delavcev, ki bi prav tako izpolnjevali pogoj,
da jim delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti
oz. si ga lahko razporejajo samostojno.
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3. Delo na domu
Problematika ureditve dela na domu
Ena od prožnih oblik dela je nedvomno tudi delo na
domu. Gre za obliko dela, za katero lahko rečemo, da
je zanimanje zanjo med delavci in delodajalci v porastu.
Delo na domu je tudi v interesu delavcev, saj zanje to
lahko pomeni, da sami odločajo o začetku in koncu dela.
Za delo na domu velja, da delodajalcu ni potrebno upoštevati sicer kogentnih zakonskih določb glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov (157. člen
ZDR-1) in se navedena vprašanja v pogodbi o zaposlitvi
lahko uredijo tudi drugače. Delavec, ki opravlja delo na
domu, si tako lahko sam razporeja delovni čas. Delodajalec in delavec imata možnost, da s pogodbo o zaposlitvi
določita, kdaj bo delavec delal, počival, koristil dopust in
podobno, lahko pa v pogodbi to v celoti prepustita odločitvi delavca. Odločitev o tem vprašanju pa vpliva tudi
na lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.
Naša zakonodaja, konkretno ZDR-1, opredeljuje pravila v
zvezi z organiziranjem dela na domu. Med drugim določa obveznost delodajalca, da je dolžan o nameravanem
organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca
obvestiti inšpekcijo za delo. Menimo, da gre za nepotrebno administrativno breme, še posebej v primeru, ko se
delodajalec in delavec s pogodbo izrecno nista dogovorila tudi o možnosti dela na domu, vseeno pa se tekom
trajanja delovnega razmerja sem ter tja pojavi potreba
oz. možnost, da delavec vendarle delo opravi tudi od
doma.
Glede na prakso Inšpektorata RS za delo, se ogledi delovnega mesta na domu ne opravljajo, zato menimo,
da obveščanje inšpektorja za delo s strani delodajalca
ni potrebno. Dejansko se s strani inšpektorja za delo ne
preverjajo niti ogledi delovnih mest v prostorih delodajalca, zato ne vidimo razloga, zakaj bi se ogledi na domu
sploh morali opravljati. Dolžnost delodajalca je, da zagotovi varne in zdravju neškodljive delovne pogoje, delavec pa je te pogoje dolžan upoštevati in spoštovati.
V primeru delovnih mest, kjer prisotnost delavca v družbi niti ni nujno potrebna, bi lahko delodajalcu in delavcu
prepustili odločitev o tem, ali bo delavec delo opravil od
doma ali ne. Pravzaprav delodajalec niti ne planira oz.
namerava organizirati dela na domu, temveč hipno pride
do situacije, ko bi delavec vendarle lahko delo opravil od
doma in je to v obojestransko korist.
Delodajalec mora delavcu, ki opravlja delo na domu, zagotoviti vsa potrebna sredstva in material, tako da lahko nemoteno izpolnjuje svoje delovne obveznosti, kot
to določa drugi odstavek 43. člena ZDR-1, vendar imata
delavec in delodajalec na podlagi določbe 70. člena ZDR1 možnost, da se s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje
dela na domu dogovorita, da bo material in delovna
sredstva zagotovil delavec. Delavec bo delo na domu
dolžan opravljati s svojimi lastnimi sredstvi in z mate-
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rialom, ki ga bo sam priskrbel, samo v primeru, če bo
takšna obveznost delavca zapisana v pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na domu. V tem primeru pa se
bo v skladu z ZDR-1 v pogodbi o zaposlitvi tudi moralo
dogovoriti nadomestilo za uporabo sredstev delavca.
Poleg administrativnih ovir pa je razlog za neuporabo
instituta dela na domu tudi popolnoma destimulativna davčna obravnava nadomestil za uporabo lastnih
sredstev za delo na domu.
Na splošno velja, da so delavci, ki delajo doma, v enakem davčnem režimu kot ostali delavci, vendar v tej zvezi kljub temu obstajajo nekatere posebnosti, ki so posledica posebne narave dela na domu. Delavčevi dohodki iz
zaposlitve so obdavčeni z dohodnino na podlagi določb
ZDoh-2. V skladu z določbami ZDoh-2 spada pod dohodek iz zaposlitve vsako izplačilo ali boniteta, ki je povezano z zaposlitvijo. V 37. členu ZDoh-2 je določeno, kaj se
šteje za dohodke iz delovnega razmerja. Ti dohodki so
zlasti: plača, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za
opravljeno delo, regres za letni dopust, jubilejna nagrada,
odpravnina, solidarnostna pomoč, povračilo stroškov v
zvezi z delom, boniteta in drugi dohodki iz delovnega
razmerja.
Na podlagi določbe 10. točke prvega odstavka 44. člena
ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva nadomestilo za uporabo lastnih sredstev
pri delu na domu, če je:
	to nadomestilo v skladu s predpisi, ki urejajo delovna
razmerja ter
	pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali
na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega
akta delodajalca (akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest),
	da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za
opravljanje določenega dela in
	pod pogojem, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih stroškov in zato
to nadomestilo predstavlja utemeljen in razumen
znesek.
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev se ne všteva v
davčno osnovo le do višine do 5% mesečne plače delavca ob dodatnem pogoju, da ta znesek ne presega višine
5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Nadalje ta odstavek določa, da je dejanske stroške mogoče uveljavljati na podlagi posebnih evidenc in dokazil. V
kolikor bodo torej izpolnjeni vsi pogoji iz 10. točke prvega
odstavka 44. člena ZDoh-2, se nadomestilo za uporabo
lastnih sredstev ne bo štelo v davčno osnovo iz dohodka
iz delovnega razmerja.
V prvem odstavku 144. členu ZPIZ-2 je določeno, da je za
osebe v delovnem razmerju osnova za plačilo prispevkov
plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki
na podlagi delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter
povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju,
bonih ali naravi. V 1. alineji tretjega odstavka 144. člena

ZPIZ-2 pa so določeni tisti dohodki iz delovnega razmerja,
od katerih se prispevki plačujejo le od tistega dela teh
dohodkov, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, plačuje dohodnina. Med temi dohodki ni nadomestil za uporabo lastnih sredstev za delo na domu,
kar pomeni, da se od celotnega zneska izplačanega nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo na domu
plačujejo vsi prispevki za socialno varnost.
Višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev je odvisna od narave dela na domu (npr. prevajalec, ki opravlja
delo na domu, bo potreboval samo en prostor za prevajanje, računalnik in ustrezno opremo za komunikacijo z
delodajalcem; nasprotno pa bo delavec, ki bo na domu
izdeloval kovinske izdelke, potreboval mnogo večje prostore, stroje za delo in še ostalo potrebno opremo), vendar že hiter izračun pokaže, da primerno nadomestilo za
uporabo lastnih sredstev hitro lahko preseže v zakonu
določene meje.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se v ZDR-1 odpravi obveznost delodajalca, da inšpekcijo za delo obvešča o nameravanem organiziranju dela na domu.

Prav tako predlagamo, da se s spremembo ZDoh-2 zviša
vrednostni prag za obdavčitev nadomestila za uporabo
lastnih sredstev pri delu na domu z dosedanjih % mesečne plače delavca oz. največ 5% povprečne mesečne
plače zaposlenih v Sloveniji na največ 30% povprečne
mesečne plače v Sloveniji in naj se hkrati črta tisti del
besedila 10. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2,
ki odkazuje na podrobnejšo ureditev dela na domu v
posebnih predpisih, kolektivnih pogodbah ali splošnih
aktih delodajalca. Predlagamo tudi, da se naj s spremembo ZPIZ-2 določi, da se prispevki od nadomestil za
uporabo lastnih sredstev za delo na domu plačujejo le
od tistega dela, ki se všteva v davčno osnovo.
IZKUŠNJE PODJETIJ

Aerodrom Ljubljana d.d.
Certifikat družini prijaznega podjetja nam pomeni pomembno potrditev, saj so prizadevanja
naše družbe za dobro počutje zaposlenih ter
vlaganje v človeški kapital od 12. 12. 2012 dalje
priznana tudi s strani Ekvilib Inštituta – nosilca
certificiranja, katerega delovanje, poslanstvo
in vrednote so resnično vzorni. Po prejemu
certifikata se tako čutimo še bolj dogovorni
in zavezani upravičiti družini prijazno vzdušje.
Vključitev med družini prijazna podjetja nam
omogoča nenehno navezo z drugimi podjetji in
izmenjavo dobrih praks.
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4. Javna objava prostega delovnega mesta

5. Druženje med zaposlenimi

Problematika obveznosti javne objave prostega delovnega mesta

Problematika uvedbe ukrepov, ki spodbujajo druženje
med zaposlenimi

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oz. vrsto dela javno objaviti. Obveznost javne objave prostega delovnega mesta je opredeljena s 25.
členom ZDR-1. ZDR-1 podrobneje opredeljuje tudi, kdaj veljajo izjeme od obveznosti objave (26. člen), torej kdaj delodajalcu ni potrebno objaviti prostega delovnega mesta.

Za dosego ciljev podjetja je večkrat potrebno timsko
delo. Timski duh se lahko spodbuja na različne načine,
med drugim tudi s spodbujanjem druženja med zaposlenimi preko organizacije različnih izletov in potovanj. Tudi tukaj z delovnopravnega vidika ni omejitev,
saj delodajalec vedno lahko delavcu/em vplača kakšen
izlet ali potovanje. Zatakne pri davčni obravnavi teh
prejemkov, saj se vse ugodnosti v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jih delojemalcu ali
njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali
druga oseba v zvezi z zaposlitvijo, štejejo za boniteto, razen tistih ugodnosti, za katere je z ZDoh-2 izrecno
določeno, da se ne štejejo za boniteto oziroma da se
nekatere bonitete pod določenimi pogoji ne vštevajo v
davčno osnovo. Tako se v davčno osnovo ne vštevajo
le tiste bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, in se ne vključujejo v davčno
osnovo delavca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne
presega 13 EUR.

Med izjemami ni naveden primer, ko bi želel delodajalec
z obstoječim delavcem skleniti novo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, na katerem se je pojavila
nova zaposlitvena potreba in jo seveda delavec sprejema. Tudi v primeru, ko gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z obstoječimi delavci, vendar na drugem delovnem mestu, mora delodajalec predhodno prosto delovno
mesto javno objaviti.
Gre za nepotrebno administrativno oviro, pri kateri se
povzročajo le dodatne obveznosti delodajalcem. Delodajalec že vnaprej ve, da bo pogodbo o zaposlitvi sklenil z
vnaprej znanim obstoječim delavcem, vseeno pa mora
izvesti celoten postopek objave prostega delovnega mesta in spoštovati minimalni zakonski rok za prijavo. Poleg
časovnega zavlačevanja je potrebno opozoriti tudi na vidik brezpredmetnega zbiranja in odgovarjanja na vloge za
zaposlitev. Praktično gre za zavajanje javnosti o prostem
delovnem mestu, ki ga dejansko ni. Delodajalcu se nalagajo s tem tudi dodatne obveznosti obveščanja o neizbiri
vseh tistih kandidatov, ki so se na delovno mesto prijavili.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se med izjeme od obveznosti objave v
ZDR-1 opredeli tudi »sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi z delavcem za drugo delovno mesto«.

P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se s spremembami ZDoh-2 določi,
da se bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delavcu,
ne vključujejo v davčno osnovo delavca, če vrednost
vseh bonitet na letni ravni v povprečju ne presega 100
EUR na mesec. Na ta način se v davčno osnovo ne bi
vštevala vsa tista plačila delodajalca, ki so povezana
tako s spodbujanjem timskega dela zaposlenih, kot s
promocijo zdravja na delovnem mestu, s kolektivnim
nezgodnim zavarovanjem delavcev, z zavarovanjem
pri službenih potovanjih v tujino, itd., se pravi z vsemi tistimi plačili, ki so tako v interesu zaposlenih kot
delodajalca.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Modra zavarovalnica d.d.
V Modri zavarovalnici imamo sorazmerno mlad kolektiv in posledično velik odstotek zaposlenih z
majhnimi otroki. Tudi zato stremimo k ustvarjanju okolja, ki omogoča lažje usklajevanje poklicnih
in družinskih obveznosti zaposlenih. Naš cilj je uvajati družini prijazno politiko v podjetju. Lahko se
pohvalimo, da smo ponosni imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in, da je skrb za
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja že postala del naše organizacijske kulture. Sledimo prepričanju, da so zadovoljni zaposleni uspešnejši in hkrati čutijo večjo pripadnost podjetju.
Da skrbimo za zaposlene priča tudi dejstvo, da vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem najvišje davčno priznane premije v sklad
dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.
Nataša Hočevar, zastopnica za certifikat
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6. Delno plačilo stroškov za varstvo za otroke
Problematika plačila stroškov za varstvo za otroke
Plačilo vrtca oz. zasebnega varstva lahko v praksi staršem
oz. delavcem predstavlja problem. Prav glede na sistem
plačila javnega vrtca, kjer se pri izračunu cene vrtca upošteva premoženjsko stanje staršev, marsikdaj račun za
plačilo vrtca pomeni za starše veliko finančno breme.
Večkrat pa so javni vrtci tudi polno zasedeni, še posebej to velja za skupino otrok do prve triade (starost
otrok od 11 mescev do treh let). V takšnih primeri si
morajo starši poiskati pomoč zasebnih vrtcev ali zasebnega varstva, ki pa je velikokrat precej dražje od
javnega vrtca.
Nekateri sistemi, kot je npr. angleški, pomagajo svojim
državljanom s tem, da jim omogočajo davčne olajšave
pri plačevanju zasebnih vrtcev. V Veliki Britaniji je prvih
£55 na teden za stroške predšolske vzgoje otrok neobdavčenih, če jih podjetje plačuje za starše. Starši pa stroške krijejo neposredno iz naslova svoje plače.
Podobno finančno podporo nudi tudi sistem vavčerjev in
povrnitve denarja. Sistem vavčerjev deluje na principu
starševske izbire oblike predšolske vzgoje in delnega
plačevanja le-te s strani podjetja na podlagi vavčerjev.
Vavčerje podjetje lahko vodi pod stroški ter s tem prihrani nekaj denarja. Podjetja lahko vavčerje izdajajo za
katerokoli obliko oz. ponudnika predšolske vzgoje, ali
pa se odločijo le za določenega ponudnika, katerega del
stroškov krijejo s sistemom vavčerjev. V Veliki Britaniji
tudi za sistem vavčerjev velja, da je znesek do £55 na
teden neobdavčen (Hafner, 2010).
Res je, da angleški sistem nima razvite mreže javnih
vrtcev, ko je ta razvita pri nas, vendar pa vseeno menimo, da bi v naši državi lahko vpeljali sistem davčnih
olajšav pri plačevanju vrtcev, tako zasebnih, kot javnih.
Delodajalci bi lahko zakonsko določen maksimalni znesek vplačali na račun delavca, namenjen pa bi bil za plačilo varstva za otroka ali pa bi bil določen maksimalni
znesek, ki bi ga delodajalec od delavčeve plače vplačeval
za varstvo otroka. Lahko bi uvedli tudi sistem vavčerjev,
kot ga pozna angleška ureditev.
V kolikor bi delodajalec želel delavcu finančno pomagati
pri plačilu varstva za otroka, bi to za delavca skladno z
našo zakonodajo pomenilo boniteto, če pa znesek vseh
bonitet v mesecu presega 13 EUR, pa to pomeni, da se
vključujejo v davčno osnovo delavca. Takšen način obdavčenja je za delavca trenutno neprivlačen.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se s spremembami ZDoh-2 določi, da
se bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delavcu, ne
vključujejo v davčno osnovo delavca, če vrednost vseh
bonitet v mesecu ne presega 100 EUR. Na ta način se
v davčno osnovo ne bi vštevala vsa tista plačila delo-

dajalca, ki so povezana tako s spodbujanjem timskega
dela zaposlenih, kot s promocijo zdravja na delovnem
mestu, s kolektivnim nezgodnim zavarovanjem delavcev, z zavarovanjem pri službenih potovanjih v tujino,
itd se pravi z vsemi tistimi plačili, ki so tako v interesu
zaposlenih kot delodajalca.

7. Obdaritev otrok zaposlenih
Problematika obdarovanja otrok
Verjetno ni potrebno izpostavljati dejstva, da so otroci pomemben dejavnik v življenju vsakega starša. Seveda je
otrok največje veselje v življenju posameznika, istočasno
pa so z njim povezana tudi različna finančna bremena. Pogosto so prav delodajalci tisti, ki bi želeli olajšati svojim delavcem skrb za otroka in prispevati z npr. nakupom šolskih
potrebščin, obdaritvijo ob božiču ali novem letu, obdaritvijo za rojstni dan otroka in podobno. Vendar pa so tudi na
tem področju z davčnega vidika določene omejitve.
Po določbi četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 so neobdavčena samo tista darila otrokom delavcev, ki so podarjena v mesecu decembru, do vrednosti 42 € in pod
pogojem, da otrok ni starejši od 15 let.
Vse druge obdaritve otrok delojemalcev, kot so ob
rojstvu otroka ali ob začetku šolskega leta z nakupom
šolskih potrebščin, pa so v celoti obdavčene.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se s spremembami ZDoh-2 določi, da se
darila delavcu ob rojstvu otroka in darila za šoloobvezne otroke ob začetku šolskega leta ne vštevajo v davčno osnovo do vrednosti 100 EUR.
IZKUŠNJE PODJETIJ

IOLAR d.o.o.
Certifikat Družini prijazno podjetje spodbuja
usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja. Podjetja imajo lahko zelo fiksno določene
delovne procese, ta certifikat pa nam omogoča, da lahko nekatere družinske in zasebne obveznosti opravimo med službenim časom, kar
izboljšuje zadovoljstvo v podjetju. Prav tako
motivira zaposlene k zdravemu načinu življenja. Certifikat je tudi dobra promocija pri sodelovanju z drugimi podjetji, ker tako lahko poslovni partnerji vidijo, da podjetje skrbi za svoje
zaposlene in zadovoljni zaposleni opravljajo
boljše storitve, na koncu pa imamo tako mi,
družina, podjetje in družba koristi od tega.
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8. Ustanovitev vrtca za otroke zaposlenih
Problematika ustanovitve vrtca v podjetju
V Republiki Sloveniji je kar nekaj delodajalcev, ki imajo
oz. bi imeli željo zagotavljati predšolskim otrokom svojih delavcev varstvo/vrtec. Skladno z ZVrt se vrtci lahko
ustanovijo kot javni ali zasebni vrtci. Dejavnost varovanja
otrok ni dejavnost, za katero bi bili ti delodajalci registrirani, zato ni pričakovati interesa delodajalcev po ustanovitvi
zasebnega vrtca. Ugotavljamo pa, da predvsem obstaja
želja oz. potreba po vzpostavljanju javno zasebnega partnerstva med delodajalcem in občino pri ustanavljanju oz.
delovanju vrtcev. Delodajalci so torej pripravljeni dati nek
finančni vložek, vendar pa ni realno od njih pričakovati, da
bi v celoti prevzeli upravljanje te dejavnosti.
Ravno pri obliki javno zasebnega partnerstva med delodajalcem in občino pa prihaja do diskrepance med
namenom, zaradi katerega je partnerstvo bilo ustanovljeno, in možnostjo uresničevanja tega namena. Delodajalci vstopijo v javno zasebno partnerstvo predvsem
iz razloga, ker želijo svojim zaposlenim omogočiti, da
njihovega predšolskega otroka vključijo v tak vrtec.
Delavci, ki živijo v drugem kraju, kot je kraj opravljanja dela, imajo nedvomno velik interes, da se njihove
predšolske otroke vključi v vrtec, ki je najbližji ravno
kraju opravljanja dela. Ta potreba je še toliko večja v
primerih, ko delavci/starši nimajo zunanje pomoči pri
spremstvu otrok v in iz vrtca.
Pri javno zasebnem partnerstvu pri ustanovitvi vrtca med
občino in delodajalcem pa je kljub interesu delodajalca,
zaradi katerega je v to partnerstvo vstopil, potrebno spoštovati pravila glede vstopa v vrtec, kot ga mestni/občinski svet sprejme. Odlok lahko kot prednostni kriterij pri
vključitvi v vrtec določi stalno/začasno prebivališče staršev in otroka v občini, ki je ustanoviteljica vrtca, s tem
pa se zmanjšajo ali celo izničijo možnosti za vpis otrok
staršev, ki so zaposleni pri tem delodajalcu, vendar ne
IZKUŠNJE PODJETIJ

Razvojno izobraževalni center
Novo mesto
Certifikat DPP pomeni za RIC Novo mesto
spodbudo za ustvarjanje okolja in pogojev za
delo, v katerih bomo zaposleni uspešno združevali poklicne cilje in naloge z osebnim življenjem. Pomeni spodbudo za odprt, zrel dialog,
iskanje možnosti in kompromisov za večje zadovoljstvo vseh v kolektivu, kar bodo gotovo
prepoznali tudi naši udeleženci in partnerji.

Marjeta Gašperšič, direktorica
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oni ne njihovi otroci nimajo stalnega/začasnega prebivališča v tej občini. Konkretno lahko izpostavimo Odlok o
sprejemu otrok v vrtec Mestne občine Ljubljana, ki kriterij prebivališča staršev in otrok določa kot poglavitnega.
Vendar pa je tudi v primeru Odloka o sprejemu otrok v
vrtec Mestne občine Ljubljana opredeljena izjema, in to
je izjema za otroka iz družine, katerega starši bivajo v
Študentskih domovih v Ljubljani in so vpisani kot študenti na katerikoli fakulteti Univerze v Ljubljani in niso v delovnem razmerju ter se vpisuje v Viške vrtce – študentski
program. V primeru teh otrok stalnost/začasnost prebivališča ni pogoj za sprejem v vrtec. Bistveno je torej le,
da starši otroka bivajo v študentskih domovih v Ljubljani
in so študenti na Univerzi v Ljubljani.
Ravno iz razloga, da bi delodajalci lahko zagotavljali varstvo
za otroke svojih zaposlenih v vrtcih, kjer so vstopili v javno
zasebno partnerstvo z občino, bi bilo potrebno predvideti izjemo glede kriterija stalnega/začasnega prebivališča v občini.
P R E D LO G R E Š I T V E :
V odloku o sprejemu otrok v vrtec, v primeru javno zasebnega partnerstva med občino in delodajalcem, je
potrebno opredeliti, da kriterij stalnega/začasnega prebivališča ni odločujoč. Prednost pri vpisu v tak vrtec bi
morala biti priznana otroku iz družine, katerega starši
so v delovnem razmerju pri delodajalcu.

9. Posojilo in finančna pomoč delavcem
Problematika posojila delavcem s strani delodajalca
V praksi imajo delodajalci velikokrat interes pomagati delavcem v finančni stiski. Eden od načinov pomoči
je tudi denarno posojilo delavcu s strani delodajalca.
Ključni problem takšnega posojila pa je v določanju njegove obrestne mere, saj se posojilo, dano delavcu brez
obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, šteje za
bonitete.
Po določbi 3. točke drugega odstavka 39. člena ZDoh-2 se
posojilo, dano delavcu brez obresti ali z obrestno mero, ki
je nižja od tržne, šteje za boniteto. Za tržno obrestno mero
se po petem odstavku 43. člena ZDoh-2 šteje priznana
obrestna mera, ki jo določi minister, pristojen za finance, na
podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb
za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami.
Na podlagi navedenih določb izhaja, da je boniteta vsako
posojilo, ki ga delodajalec odobri svojim zaposlenim brez
obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se s spremembami ZDoh-2 določi, da
se kot boniteta šteje tisto posojilo, ki je dano delavcu
brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od 50% tržne obrestne mere. V kolikor je dano delavcu posojilo
najmanj z obrestno mero v višini 50% tržne obrestne
mere, naj se to posojilo ne šteje za boniteto.
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10. Ponudba za prosti čas
Problematika ukrepov, ki pomenijo ponudbo za prosti
čas
Promocija zdravja na delovnem mestu je obvezna za vse
delodajalce, ki zaposlujejo delavce. Zgolj izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu ni dovolj za izpolnjevanje
določil zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu glede promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec
mora oblikovati poseben program promocije zdravja na
delovnem mestu, katerega cilj je ohranjanje in krepitev
telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Ne gre torej zgolj za nadomestitev ukrepov,
potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter
drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, temveč
je promocija zdravja na delovnem mestu dodaten dokument, s katerim se zagotavljajo konkretni ukrepi, namenjeni vsem delavcem za ohranjanje in krepitev njihovega
telesnega in duševnega zdravja.
V okviru promocije zdravja ima delodajalec možnost
vpeljave številnih ukrepov, med katere sodijo tudi individualni ukrepi, namenjeni konkretnim delavcem: izboljšanje in ohranjanje duševnega zdravja (ustrezna komunikacija, obvladovanje stresa) ter spodbujanje zdravega
življenjskega sloga (izboljšanje prehranjevalnih navad,
telesna aktivnost in opustitev kajenja in prekomernega
pitja alkohola), saj je z življenjskim slogom posameznika povezan razvoj kroničnih bolezni (npr. bolezni srca,
ožilja, sladkorna bolezen tipa 2, rak). V okviru teh ukrepov lahko delodajalec zagotavlja promocijo zdravja tudi
na način, da delavcu povrne stroške njegove prostočasne dejavnosti, kot so npr. aerobika, fitnes, plavanje oz.
različni tečaji, s katerimi si delavec izboljšuje in ohranja
duševno zdravje oz. s katerimi spodbuja zdrav življenjski slog.
Problem zagotavljanja in izvajanja različnih ukrepov
promocije zdravja pa je tudi tokrat v ločevanju delovno
pravnega in davčnega vidika plačil, ki jih delodajalec nameni za zagotavljanje promocije zdravja.
Pojasnilo DURS številka: 4230-548528/2013-3 z dne 8.
10. 2013:
»Teh plačil namreč ni mogoče kar na splošno izvzeti iz
bonitet. Plačila delodajalca za promocijo zdravja, ki jih
ni mogoče uvrstiti med ugodnosti po 3., 4. ali 5. točki
tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2, se lahko, z upoštevanjem vseh dejstev in okoliščin posameznega primera, izvzemajo iz bonitete tudi, če so izpolnjeni iz 1. točke
prvega odstavka 39. člena ZDoh-2 ali iz petega odstavka
39. člena 39. člena ZDoh-2. Bonitete, ki jih delodajalec
delojemalcu ne zagotavlja redno ali pogosto, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 13 evrov (peti
odstavek 39. člena ZDoh-2) in ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem
pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana
med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo
in v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih

ugodnosti (1. točka tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2),
se po določbah ZDoh-2 ne štejejo kot boniteta, in se
ne vključujejo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Iz navedenega izhaja, da plačil delodajalca
za promocijo zdravja na delovnem mestu, po veljavnih
določilih ZDoh-2, ni mogoče na splošno izvzeti iz bonitet oziroma se ta plačila ne štejejo za boniteto le, če
so izpolnjeni pogoji za izvzem po eni izmed predhodno
navedenih določb.
Poleg problematike bonitet je potrebno izpostaviti tudi
vprašanje v zvezi s tem, ali ukrepi izvajanja promocije
zdravja na delovnem mestu predstavljajo davčno priznan odhodek po ZDDPO-2. Tudi v zvezi s tem je davčna obravnava odhodkov za promocijo zdravja odvisna
od presoje vsebine odhodkov v vsakem posameznem
primeru. Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja
vključeni v izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej osnovi, lahko obravnavajo kot davčno
priznani odhodki ob upoštevanju omejitev iz 29. člena
v povezavi z 12. členom ZODPO-2. Odhodki delodajalca
iz naslova izvajanja promocije zdravja, ki ne upoštevajo
zgoraj navedenih omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če so
obdavčeni z dohodnino.
Tudi v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za odbitek DDV je
odvisno, kakšna je presoja vsebine teh stroškov. Davčni
zavezanec nima pravice do odbitka DDV na podlagi računov za stroške, kot na primer pomoč pri kritju stroškov
telesne vadbe zunaj delovnega časa, kot so članarine za
športne klube ali središča za preživljanje prostega časa,
organizacije športnih dogodkov v podjetju ali tečajev
sprostitve in zaupnega psihološkega svetovanja. Ob izpolnjevanju pogojev za odbitek DDV po določbah ZDDV1 pa ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV za
stroške, kot na primer zagotavljanje koles za vožnjo na
krajših razdaljah znotraj velikega delovnega območja ali
tečajev za pridobitev kompetenc za obvladovanje z delom povezanega stresa.«
Neugodna davčna obravnava teh plačil odvrača tako delodajalce kot delavce, da bi izvajali ukrepe, ki bi delavcem
kratkoročno in tudi dolgoročno lahko izredno koristili. Ne
samo delavci, tudi delodajalci bi imeli veliko korist od
zdravih in o zdravju ozaveščenih delavcev.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se s spremembami ZDoh-2 določi, da
se bonitete, ki jih delodajalec zagotavlja delavcu, ne
vključujejo v davčno osnovo delavca, če vrednost vseh
bonitet v mesecu ne presega 100 EUR. Na ta način se
v davčno osnovo ne bi vštevala vsa tista plačila delodajalca, ki so povezana tako s spodbujanjem timskega
dela zaposlenih, kot s promocijo zdravja na delovnem
mestu, s kolektivnim nezgodnim zavarovanjem delavcev, z zavarovanjem pri službenih potovanjih v tujino,
itd se pravi z vsemi tistimi plačili, ki so tako v interesu
zaposlenih kot delodajalca.

49

11. Izplačilo regresa za letni dopust
Problematika regresa za letni dopust
Skladno z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima
pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V praksi je praviloma tako, da kolektivne pogodbe dejavnosti ali podjetja
določajo tudi višjo višino zneska regresa, kot jo določa
ZDR-1. Četudi pa delodajalec nima kolektivne pogodbe, ki
bi ga zavezovala, lahko s svojim splošnim aktom vedno
opredeli višjo višino regresa od tiste, ki jo določa ZDR-1.
Najvišji znesek regresa, ki ga delodajalec lahko izplača, ni
omejen. Praktično delodajalec lahko izplača znesek, kot
želi, bistveno je, da ta znesek ni pod minimumom, določenim z ZDR-1 in kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca. Z ZPIZ-2 pa je določen najvišji znesek, od katerega se še ne plačujejo prispevki. Če delodajalec izplača
regres za letni dopust, ki presega 70% povprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec, je
potrebno od zneska regresa, ki presega ta znesek, plačati vse prispevke za socialno varnost.
Poseben problem pa predstavlja tudi primer, ko delodajalec
delavcem izplača regres v roku, določenem z ZDR-1 in v
višini, določeni z ZDR-1 oziroma s kolektivnimi pogodbami,
ob koncu leta pa se odloči delavcem izplačati še poračun
regresa v skladu s svojimi akti, ki pa je v neki razliki nad
minimalnim regresom. Tako izplačilo ob koncu leta se kljub
temu, da je v aktih delodajalcih opredeljeno kot regres in da
gre za vnaprej dogovorjeno obveznost delodajalca in pravico delavca, davčno ne obravnava kot regres, ampak kot
drug dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se v celotnem znesku plačujejo vsi prispevki za socialno varnost.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Menimo, da se mora vsako izplačilo regresa, ki je določeno kot obveznost delodajalca in pravica delavca, ne
glede na to, kdaj je izplačano, davčno obravnavati kot
regres in ne, kot v primeru izplačila ob koncu leta, kot
drug dohodek iz delovnega razmerja.

S spremembo ZPIZ-2 pa naj se določi bolj ugodna davčna obravnava regresa in sicer tako, da se prispevki ne
plačujejo od zneska regresa do višine 100% povprečne
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli
mesec. S predlaganimi rešitvami bi se povečalo število
izplačanih poračunov regresa, s čimer bo tudi na račun
več plačane dohodnine priliv v proračun višji, povečali
pa se bodo tudi neto prejemki zaposlenih, kar bo vse v
končni posledici vplivalo tudi na višjo potrošnjo.

12. Plačilo nezgodnega zavarovanja
Problematika plačila nezgodnega zavarovanja
Namen kolektivnega nezgodnega zavarovanja je, da
je zaposleni zavarovan za primer nezgoe, ki se mu pripeti pri opravljanju rednega dela, nezgode na poti od
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doma do delovnega mesta, na poti z dela domov, in
pri opravljanju delovnih dolžnosti na službenih potovanjih. V primeru nastopa zavarovalnega primera se
tako delavcu izplača dogovorjena zavarovalna vsota
(za primer smrti ali invalidnosti, dnevno nadomestilo za čas, ko ni sposoben opravljati svojega rednega dela, nadomestilo za bolnišnični dan, za stroške
zdravljenja).
Namen nezgodnega zavarovanja po potnih nalogih
pa je predvsem zagotovitev zavarovalnega kritja, ki
obsega stroške potrebne zdravniške oskrbe ter stroške prevoza zaradi nepredvidenih bolezni ali posledic
nesreče oziroma nezgode, ki se pojavi ali nastane v
času službenega potovanja v tujini. Delodajalci sklepajo tovrstna zavarovanja v izogib neprijetnostim v zvezi z neposrednimi plačili zdravstvenih storitev za svoje
zaposlene. Na podlagi predpisov, ki urejajo obvezno
zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, se namreč zdravstvene storitve slovenskim zavarovancem v tujini brez
doplačil zagotavljajo v omejenem obsegu, morebitnih
neposrednih plačil teh storitev pa Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije zavarovancem praviloma ne povrne v dejansko nastali višini, temveč v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.
Glede na veljavne določbe ZDoh-2 se za boniteto ne
štejejo le premije za zavarovanje delavcev za nesreče
pri delu, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila
pomenila kršitev zakona. Skladno z navedenim se plačane premije za kolektivno nezgodno zavarovanje in za
zdravstveno zavarovanje na službenih potovanjih v tujino, ki jih vplačujejo delodajalci za svoje zaposlene, pri
čemer to ni njihova izrecna zakonska obveznost, štejejo
za boniteto.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se s spremembami ZDoh-2 določi, da se
plačane premije za kolektivno nezgodno zavarovanje
in za zdravstveno zavarovanje na službenih potovanjih
v tujino ne štejejo za boniteto zaposlenih. Povezano s
predlogom rešitev pod točko 4 te analize.

13. Pravica do odsotnosti z dela z
nadomestilom plače v primeru
bolnišničnega zdravljenja otroka
Problematika odsotnosti z dela zaradi bolnišničnega
zdravljenja otrok
ZZVZZ v 23. členu določa pravico sobivanja enega od
staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do
starosti otroka vključno 5 let. V tem primeru je zavarovanim osebam z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
zagotovljeno plačilo sobivanja v celoti. Navedeno pomeni, da ima eden od staršev brezplačno zagotovljeno
nastanitev in prehrano v bolnišnicah v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZVZZ pa v opisanem
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primeru ne predvideva pravice staršev do nadomestila
za nego otroka, saj je nega bolnega otroka zagotovljena
v samem zdravstvenem zavodu (Zavod za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje pa plača storitev
zdravstvenem zavodu, ki zdravi otroka). V primeru, ko
ima delavec otroka na bolnišničnem zdravljenju lahko
torej, če želi biti ob otroku, v bolnišnici zaprosi za sobivanje, ne more pa zahtevati nadomestila plače za nego
in varstvo otroka.

izjemnih primerih. Taka odsotnost ne more biti daljša od
šestih mesecev. Zakon predvideva možnost pravice do
nadomestila plače tudi v času bolnišničnega zdravljenja
otroka, vendar le v primerih možganske okvare, rakavih
obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja. Na predlog strokovnega kolegija Kliničnega
centra Ljubljana – Pediatrična klinika lahko imenovani
zdravnik odobri tudi pravico do nadomestila plače enemu od staršev, ko je tak otrok v bolnišnici.

V kolikor otrok ni nastanjen v bolnišnici, pa ZZVZZ v 30.
členu določa pravico do nadomestila zaradi nege ožjega
družinskega člana, s katerim zavarovanec živi v skupnem
gospodinjstvu, ki v posameznem primeru traja največ do
sedem delovnih dni, za otroke do sedem let starosti, za
starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni.

Starš/delavec v zgornjem primeru, razen če ne gre za hude
oblike bolezni, ne po ZZVZZ ne po ZDR-1 nima pravice do
odsotnosti z dela niti z nadomestilom niti brez nadomestila
plače. Vprašanje torej je, kako bo izrabil pravico do sobivanja v bolnišnici z otrokom, če nima zakonske pravice na te
dneve biti odsoten z dela. Delavec lahko sicer zaprosi za
izrabo letnega dopusta, ki ga delodajalec lahko ali pa tudi
ne odobri (odvisno od potreb delovnega procesa), neživljenjska pa je situacija, ko bi čez dan delavec hodil na delo,
ponoči pa bi bival z otrokom v bolnišnici. Menimo namreč,
da bi primarno morala biti delavcu priznana pravica do odsotnosti z dela (z nadomestilom plače v breme Zavoda za
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje), saj bo le
tako lahko zaprosil tudi za sobivanje z otrokom.

Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega
člana, lahko pristojni imenovani zdravnik izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila, vendar največ
do 30 delovnih dni za nego otrok do sedem let starosti
ali starejšega zmerno, težje ali težko duševno in telesno
prizadetega otroka oziroma do 14 delovnih dni za nego
drugih ožjih družinskih članov. Imenovani zdravnik lahko izjemoma podaljša trajanje pravice do nadomestila
osebnega dohodka za nego otroka, in sicer v primerih,
ko je taka odsotnost potrebna zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja otroka oziroma v drugih

P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se v ZZVZZ določi pravica delavcev do
odsotnosti z dela z nadomestilom plače v vseh primerih
bolnišničnega zdravljenja otrok do 18. leta starosti.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Agencija Mori d.o.o.
Prav pridobljen certifikat in izbrani ukrepi so bili povod, da smo v našem podjetju ustanovili
športno sekcijo. S tem smo želeli narediti še korak več za naše zdravje, druženje in povezovanje, ter dodatno prepoznavnost Agencije. Za začetek športanja smo izbrali tek, ki pa ga nameravamo dopolniti še s kolesarjenjem in planinskimi izleti. Vadba poteka enkrat tedensko po
službi. Za nami sta tudi že dve tekaški preizkušnji v Radencih in v Mariboru na Teku ob Dravi.
Jeseni bomo tekli na Ljubljanskem maratonu in še kje. Vodi nas lahko tudi misel bivšega profesionalnega smučarja, Andreja Miklavca: »Šport te nauči, da moraš za razvoj svojih sposobnosti
vaditi. Nauči te uporabljati svoj um in telo. Vlije ti disciplino in potrpežljivost. Pokaže ti, da je
padec in neuspeh korak na poti k uspehu. Ponudi ti ogromno načinov za spoznavanje različnih
ljudi in značajev. Ponudi ti dokazovanje, zabavo in užitek.«

Suzana Kos, zastopnica podjetja
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14. P
 ravica do odsotnosti z dela z
nadomestilom plače zaradi nege
otroka, v primeru, ko je eden od
staršev že odsoten z dela zaradi
bolezni, materinskega, očetovskega ali
starševskega dopusta
Problematika odsotnosti z dela zaradi bolniške odsotnosti, materinskega, očetovskega ali starševskega dopusta
Pravico do nadomestila plače zaradi nega otrok določata
30. člen ZZVZZ ter 138. člen Pravil OZZ. Podrobneje 4.
odstavek 138. člena Pravil OZZ določa, da ima zavarovanec pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki
je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez
zadržanosti od dela.
V praksi so pogosti primeri, ko mati, ki je na koriščenju
materinskega/starševskega dopusta zboli, istočasno pa
zboli tudi otrok. Mati zaradi svoje bolezni dejansko ni
sposobna skrbeti za otroka in ga v času njegove bolezni
negovati, zato bi rad zanj poskrbel oče. Vendar pa na
podlagi Pravil OZZ oče v takšnem primeru ni upravičen
do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege
otroka, saj po določbi 138. člena Pravil OZZ mati lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela (mati ne dela, je
na materinskem/starševskem dopustu). Materi namreč
zakon v času koriščenja pravice do materinskega/starševskega dopusta ne prizna t.i. bolniške odsotnosti. Menimo, da bi bilo potrebno Pravila OZZ spremeniti in tudi
materi omogočiti, da je v času materinskega dopusta
oproščena skrbi za bolnega otroka v tem smislu, da oče
pridobi pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege otroka.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Pravila OZZ bi bilo potrebno spremeniti tako, da v določenih primerih eden od staršev pridobi pravico do
odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege otroka, čeprav je že druga oseba odsotna z dela zaradi koriščenja pravice do materinskega dopusta, očetovskega
ali starševskega ali pa je odsoten z dela zaradi svoje
bolezni/poškodbe.

15. Pravica do odsotnosti z dela z
nadomestilom plače zaradi nege otroka
od 18 leta starosti dalje
Problematika odsotnosti zaradi nege otrok, starejšega
od 18 let
ZZVZZ v 30. členu določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege ožjega
družinskega člana ali otroka do sedmega leta starosti.
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače za
otroka se lahko v določenih primerih podaljša tudi do 18.
leta starosti otroka oz. dokler traja roditeljska pravica. Po
dopolnjenem 18. letu starosti otroka, razen če ni podaljšana roditeljska pravica, starš/delavec nima več pravice
do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege
tega svojega otroka. Ima pa delavec pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege ožjega
družinskega člana, med katere pa ne šteje otrok po dopolnjenem 18. letu starosti.
ZZVZZ v 20. členu definira ožje družinske člane, in sicer
se med te uvrščajo zakonec in otroci. Ker pa ZZVZZ omejuje pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
za otroke do 18. leta starosti oz. dokler traja roditeljska
pravica, starši/delavci za otroke po dopolnjenem 18. letu
starosti tako nimajo pravice do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege tega otroka.
Menimo, da je omejevanje pravice do odsotnosti z dela z
nadomestilom plače le za nego otroka do 18. leta starosti
neutemeljeno, še posebej ob dejstvu, da ima delavec vendarle pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače
za nego svojega zakonca in to ne glede na njegovo starost. Zakaj je ta pravica omejena glede na otrokovo starost oz. izvrševanje roditeljske pravice, zakon ne utemeljuje. Menimo, da je ta pravica določena diskriminatorno,
neenake obravnave je torej v primerjavi s pravico, ki gre
zakoncu, deležen otrok po dopolnjenem 18. letu starosti.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se ZZVZZ spremeni tako, da se pravica
do odsotnosti z dela z nadomestilom plače za nego otroka po dopolnjenem 18. letu starosti prizna enako, kot
je določena pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače zaradi nege zakonca.

IZKUŠNJE PODJETIJ

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Certifikat nam pomeni izboljšanje odnosa med delodajalcem in zaposlenim. Pravice in dogovore ureja na vsem delavcem poznan način in dodaja prijazno noto povezovanja privatnega
in službenega življenja v mejah možnega glede na naravo dela.«
Ida Jurgec, direktorica
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 USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA V PRAKSI: IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM PROJEKTA CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE V SLOVENIJI

16. Pravica do solidarnostne pomoči
Problematika izplačila solidarnostne pomoči
Pravica do solidarnostne pomoči ni zakonska pravica, je
pa pravica, ki jo praviloma opredeljujejo kolektivne pogodbe oz. splošni akti delodajalca. Ta pravica se priznava
v različnih primerih, namenjena pa je pomoči delavcem,
ki se zaradi različnih okoliščin znajdejo v finančni stiski.
Pri opredeljevanju te pravice v aktih, ki zavezujejo delodajalca, se primeri priznavanja solidarnostne pomoči
opredeljujejo izključno tako, kot to določa Uredba. Če
delodajalec izplačuje solidarnostno pomoč v znesku, ki
presega znesek in v primerih, ki jih uredba ne določa, se
njen znesek v delu, ki presega znesek oz. primer, določen v Uredbi, všteva v davčno osnovo.
Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo:
	v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 EUR,
	v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 EUR.
P R E D LO G R E Š I T V E :
Predlagamo, da se v Uredbi predvidi oz. določi možnost,
da se solidarnostna pomoč ne všteva v davčno osnovo
do določene višine, v vseh primerih, ki jih opredeljuje
kolektivna pogodba oz. splošni akt delodajalca. S tem
bi razširili možnost oz. razloge za izplačilo solidarnostne
pomoči.
IZKUŠNJE PODJETIJ

Varstveno delovni center POLŽ Maribor
Družina je človekovo veliko bogastvo, hkrati pa je pomembna vrednota tudi delo. Usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja postaja v današnjem času vse pomembnejše vprašanje.
V naši organizaciji se zavedamo, da k uspešnemu delu prispevajo tudi zadovoljstvo, občutek
pripadnosti in motiviranost zaposlenih. Zavedamo se, da k dobro opravljenemu delu pripomorejo tudi urejene družinske obveznosti. Z oblikovanjem ukrepov smo pričeli že leta 2007.
Skozi vsa leta smo jih spreminjali in prilagajali potrebam zaposlenih. Nabor ukrepov je tako
obširen, da lahko v določeni življenjski situaciji koristi vsakomur. Pot vpeljevanja sistema ni bila
vedno enostavna. Pomembna je bila podpora vodstva in zaposlenih. Pomembno je bilo dobro
osveščanje zaposlenih o koriščenju ukrepov in tudi fleksibilnost dela. Pridobiti pa smo morali
tudi zaupanje in podporo naših uporabnikov in njihovih svojcev, saj je bilo sprva začutiti strah,
da bomo zaradi izvajanja ukrepov opravljali manj storitev ali pa bodo te slabše. Vse ovire smo
premagali in projekt razvili dobro. Tudi v prihodnje želimo ustvarjati motivacijsko delovno okolje in krepiti zadovoljstvo zaposlenih. Želimo ustvarjati okolje, ki bo zaposlenim omogočalo, da
enakovredno razvijajo poklicno in družinsko vlogo v svojem življenju. Želimo, da se v delovnem
okolju počutijo dobro in varno.
direktorica VDC POLŽ Maribor, mag. Jasmina Breznik
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Podjetje so ljudje – izjave zaposlenih
Igor, sodelavec, AJM okna-vrata-senčila d.o.o.

Suzana, sodelavka, Mikro+Polo d.o.o.

“Pozitiven odnos našega podjetja do potreb zaposlenega, ki izhajajo iz družinskega življenja, se po mojem
mnenju izraža v zadovoljstvu, motiviranosti, storilnosti,
uspešnosti, pripadnosti in prilagodljivosti vseh zaposlenih. Druženja zaposlenih z družinami, obdarovanje naših najmlajših ob koncu leta, prosta možnost koriščenja
letnega dopusta in še več drugih ugodnost je tisto, kar
nam zaposlenim v AJM-ju omogoča, da smo na delovnem mestu bolj mirni in zadovoljni, ter da lažje uskladimo svoje poklicne in družinske urnike.”

“ … počutim se sproščeno in prav lepo mi je pri srcu,
še posebej kot mami, da delam v podjetju, kjer je imeti
ali načrtovati družino nekaj lepega in da te ni treba biti
strah povedati, da načrtuješ družino. Prav nasprotno, od
podjetja lahko pričakuješ dodatne ugodnosti, če jih boš
kaj potreboval. Seveda pa to pomeni, da tudi ti delaš za
podjetje z vsem srcem…”

Jana, sodelavka, Bolnišnica Golnik Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
“S sprejetimi ukrepi našega podjetja imam zelo pozitivne
izkušnje. Zelo veliko mi je pomenilo, da sem lahko koristila polovični delovni čas ob hčerkinem vstopu v prvi
razred in prosti dan ob prvem šolskem dnevu, saj je bil na
ta način za obe precej lažji prehod v novo šolsko okolje
in s tem prilagoditev poklicnega in zasebnega življenja z
novimi šolskimi obveznostmi hčerke.”

Andreja, sodelavka, Družina d.o.o.
“Sama sem mama štirih otrok, zato mi je zelo všeč ukrep
višji regres za družine z otroci. Zelo sem vesela tudi ukrepa, ki nam omogoča, da v času uvajanja v vrtec ali šolo
dobimo dva delovna dneva in ni potrebno vzeti dopusta,
z veseljem sem ga uporabila. Zelo dobro je tudi druženje
zaposlenih skupaj z družinami.”

Maja, sodelavka, Infotehna d.o.o.
“Kot mama dvojčkov sem v zadnjih dveh letih koristila
predvsem ukrepe, ki so neposredno povezani z družino.
Prost dan ob prvem dnevu v vrtcu je prinesel veselje pri
vseh, namesto nekaj minut smo prvi dan lahko v celoti preživeli skupaj. Ure, ki sem jih prve dni porabila za
uvajanje otrok v vrtec, so neprecenljive, časovni bonus
za starše je eden boljših ukrepov. Poleg teh ukrepov pa
izredno cenim skrb podjetja za zaposlene, redno merjenje organizacijske klime potrjuje zavest vodstva o pomembnosti zaposlenih.”

Marko, sodelavec, Lek d.d.
“Vesel sem, da je podjetje, v katerem delam, prijazno
do svojih zaposlenih in družbeno odgovorno do okolja, v
katerem delujemo. Prvo, kar mi je prišlo na misel, so bili
letos zelo uspešno izvedeni Lekovi družinski dnevi v sodelovanju z Rdečimi noski. Velika udeležba ter zadovoljni
otroci in starši.”
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Nina, sodelavka, mimovrste d.o.o.
“Pridobitev certifikata DPP je našemu podjetju prinesla
pozitivne učinke. Ena izmed pozitivnih strani tega certifikata je, da zaposleni lahko brez posledic in sankcij uveljavljamo svoje pravice. S pridobitvijo certifikata lahko vsi
zaposleni lažje usklajujemo tako svojo poklicno kot tudi
družinsko življenje.”

Sandra, sodelavka,
Poslovni sistem Mercator, d.d.
“Vesela sem, da delam v okolju, ki je sposobno upoštevati, da se delovno in privatno življenje posameznika
nujno prepletata in da samo oba skupaj lahko prispevata
k osebnemu in kariernemu razvoju delavcev.”

Karmen, sodelavka, RACIO,
družba za razvoj človeškega kapitala, d.o.o.
“Ugodnost oziroma boniteta, ki mi s strani podjetja RACIO največ pomeni, je fleksibilno prilagajanje delovnega
časa in koriščenje prostih ur oziroma dopusta.”

Darja, sodelavka, Si.mobil d.d.
“Najbolj se je v mojem ponosu odražal ukrep udeležbe
na prvi šolski dan. Takrat je bil ta ukrep zame toliko bolj
dragocen, saj je bil tako zame kot za mojega otroka pomemben korak v življenju, in dejstvo, da mi je delodajalec omogočil, da se ga udeležim, je zame neprecenljivo.”

Carmen, sodelavka,
e-Študentski Servis, ŠS d.o.o.
“Na to, da sem zaposlena v družini prijaznem podjetju,
sem zelo ponosna in vesela, da se je naše vodstvo odločilo za tako uporabne in raznolike ukrepe. Ker imam dve
predšolski hčerki, koristim skoraj večino ukrepov.”

Danjela, sodelavka, Ydria Motors d.o.o.

sodelavka, IMAS d.o.o.

“Ydria Motors ni zgolj družini prijazno podjetje na papirju, ampak tudi v praksi tako deluje. To lahko potrdim s
svojim primerom. Namreč podjetje mi je omogočilo delo
zgolj v dopoldanski izmeni in mi s tem omogočilo, da
svojemu otroku nudim vse najboljše.”

“Že pred pridobitvijo certifikata smo zaposleni lahko uporabljali določene ugodnosti: prilagodljivejši delovni čas
(starševski dopust), organizirana srečanja med zaposlenimi izven delovnega časa (pikniki,…), ugodna posojila in
kratkoročne finančne pomoči, obdarovanje otrok (Dedek mraz, novorojenčki), štipendije. Z uvedbo Certifikata
Družini prijazno podjetje pa smo zaposleni »dobili« več
ugodnosti, podjetje pa bolj sistematično pristopa k skrbi
za zaposlene..”

Mojca, sodelavka, Zavarovalnica Maribor d.d.
“Otroški časovni bonus je novost v našem podjetju, ki
sem jo sama ujela »za rep«, saj sem letos pospremila
svoji dve tretješolki v šolo. Hčeri sta bili izredno veseli ob
novici, da bomo prvi šolski dan preživeli skupaj, jaz prav
tako. Na hodniku pred razredom sem poslušala starše,
kako razpravljajo: kaj mislite, bomo dolgo, meni se mudi
nazaj v službo; joj meni tudi, da ne bom zamudil službe...
Ko sem jim sama povedala, da delam v družini prijaznem
podjetju in da koristim izredni dopust za prvi dan šole,
so bili vsi izredno presenečeni, sama pa izredno vesela
in ponosna, da delam v podjetju, v katerem je mogoče
usklajevati službene obveznosti z družinskimi.”

Sodelavka,
Varstveno delovni center POLŽ Maribor
“Certifikat družini prijazno podjetje mi pomeni potrditev, odgovornost, osveščenost, da se v organizaciji, kjer
delam, vodstvo zaveda pomena uspešnega krmarjenja
med poklicnimi in zasebnimi življenjem. Ukrepe je naš
zavod sprejel z velikim posluhom in z veliko mero razumevanja. Vse dodatne aktivnosti tako vodstva kot vseh
zaposlenih so omogočile uvedbo in izvajanje ter oblikovanje vseh sprejetih ukrepov, ki strmijo k skupnem cilju,
večanju zadovoljstva zaposlenih, vodstva in naših družin.
Na koncu naj še omenim misel od Kosovela, ki je hkrati
zapisana na naši zloženki DPP: Če je moja dolžnost delati,
je moja pravica živeti.”

sodelavka, KOSTAK d.d.
“Mislim in vem, da je naše podjetje resnično prijazno
svojim delavcem in njihovim družinam, saj je v današnjem času, ko je kriza, vsak od nas lahko vesel, da 15.
v mesecu dobi plačo, otrok štipendijo in tudi kdaj službo.
Mlade mamice se pri nas dobro počutijo, kar dokazuje
veliko število porodniških staležev. Tudi za športno društvo, v katerem imajo možnost sodelovati vsi zaposleni,
Kostak d.d. vedno najde moralno in finančno pomoč.”

Sodelavec, Telekom Slovenije, d.d.
“Podjetja, ki se usmerjajo ne le v razvoj in graditev poslovne kariere zaposlenih, temveč tudi v usklajevanje službe
in družine, so visoko na lestvici zaželenih delodajalcev.
Zaposleni se namreč vse bolj zavedamo prednosti, ki jih
prinaša Družini prijazno podjetje. Družba Telekom Slovenije si je že pred uvedbo certifikata prizadevala biti čim bolj
prijazna do svojih zaposlenih, z dodanimi novimi ukrepi in
pridobitvijo polnega certifikata Družini prijazno podjetje pa
so te ugodnosti postale formalne in lažje izvedljive.”

sodelavka, Skupina Elektro Ljubljana
“Malo je certifikatov, ki niso »sami sebi namen«, in eden
takšnih je certifikat Družini prijazno podjetje, ki v našem
podjetju živi in deluje v čast tistim, ki so si za njegovo
pridobitev največ prizadevali in na radost tistih zaposlenih, ki ga s pridom izkoriščamo. In kar je še bolj pohvalno
je to, da je namenjen tako mladi kot tudi starejši populaciji zaposlenih v Elektro Ljubljani in da ga lahko koristimo vsi pod enakimi pogoji. Možnosti, ki jih ponujajo
prizadevni skrbniki certifikata s pridom koristimo ravno
srednji in starejši delavci. Tako smo sodelavke opravile mamografijo, s sodelavci smo poslušali predavanja
o zdravi prehrani in pomenu gibanja, ter se udeležili delavnic Zdravje na delovnem mestu. Največja pridobitev
pa je telovadba v fitnes centrih, ki je res dostopna vsem
zainteresiranim sodelavcem. Sama se udeležujem tako
vodene telovadbe kot fitnesa, saj se dobro zavedam, kaj
pomeni dobro razgibano telo za osebno zdravje in dobro
počutje. To je eden virov življenjske energije, ki nam daje
moč dobro in zadovoljno delati in živeti v teh ne ravno
rožnatih časih. Tega se dobro zaveda tudi vsak pametni
delodajalec, kar nedvomno drži za Elektro Ljubljano, v
kateri sem zaposlena več kot 35 let.”

sodelavka, Vizija računovodstvo, d.d.
“S sprejetjem certifikata sem ugotovila, da je prišlo med
nami do boljših odnosov, saj se pri določenih stvareh lažje prilagodimo in uskladimo. S sprejetjem ukrepov ne vidim nobenih negativnih učinkov med sodelavci.”
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sodelavka, HALCOM d.d.

Tamara, sodelavka, Ljubljanske mlekarne d.d.

“Halcom, kot družini prijazno podjetje, mi omogoča, da
se pri svojem delu počutim bolj sproščeno in samozavestno. Vrtec je le eden od ukrepov, vendar meni osebno
pomeni največ. Pri delu mi je, kot zaposleni materi, v
veliko olajšanje in pomoč zavedanje, da je moj otrok ne
le na varnem, ampak je njegov vsak dan tudi ustvarjalen.
Vrtec Hiša otrok srečnih rok namreč pomembno vpliva
na socialni, čustveni in osebnostni razvoj našega Marka.
Eden od številnih primerov, kako dejavnosti v vrtcu vplivajo na naš domači vsak dan, je na primer peka kruha. V
vrtcu otroci pečejo kruh, seveda s pomočjo vzgojiteljic, in
naš še ne 2 letni Marko doma pove katere sestavine so
potrebne, vzame pripomočke in potem se lotimo peke.
Doma se je zelo povečala uporaba kuhinje in domače
peke. Njegovo počutje, možnost, da je kreativen in da se
vsak dan srečuje z drobnimi uspehi, mi namreč pomeni
vse.”

“V podjetju sem zaposlena že kar lepo število let in lahko zatrdim, da je občutek, ko zaposleni ve, da mu bo
delodajalec stopil naproti pri usklajevanju družinskega
in poklicnega življenja zelo dragocen. V Ljubljanskih
mlekarnah imamo enkrat letno Dneve družin, ko naši
otroci vstopijo v delovno okolje svojih staršev. Mislim,
da tudi zato lažje razumejo, kaj počnejo starši in zakaj
včasih malo bolj pozno pridemo v vrtec. Veseli me tudi,
da sem na prvi šolski dan lahko izkoristila dodaten prost
dan in s skupaj svojim najmlajšim sinom prvič prestopila
šolski prag. Tudi zaradi ukrepov, ki jih je naše podjetje
sprejelo kot družini prijazno, so moja pripadnost podjetju, lojalnost, zadovoljstvo in pozitiven odnos še toliko
večji.”

sodelavka, S&T Slovenija, d.d.
“Dejstvo, da smo Družini prijazno podjetje, mi omogoča
lažje usklajevanje družine in dela. Še posebej se to izkaže
v času šolskih počitnic, ko lahko brez problema pripeljem
otroka na delovno mesto in si s tem prihranim ogromno
časa z organizacijo samega varstva. Kot kadrovik vidim
predvsem prednost certifikata v tem, da nam omogoča
ustvarjanje pozitivne klime v podjetju, privabljanje najboljših kadrov in njihovo zadržanje ter obenem večanje
pripadnosti podjetju.”

Jana, sodelavka, Splošna bolnišnica Brežice
“Kot uslužbenki zavoda, kateremu je podeljen certifikat
DPP, sem vesela, da se lastnosti, ki podjetje orisujejo kot
družini prijazno, dosledno upoštevajo tudi pri nas. Ob že
drugi izkušnji oz. srečanju z domačo porodnišnico, v zavodu, v katerem sem tudi zaposlena, sem bila ob prejetju
delodajalčeve čestitke ob rojstvu hčerkice zelo vesela in
hkrati počaščena. Ob že tako samo po sebi veselem dogodku kot je rojstvo, ti tovrstna gesta pripelje še dodaten
nasmešek na obraz in zavedaš se, da si del skupnosti,
ki da velik poudarek na človečnost, prijaznost, na stvari,
ki so majhne, toda pomembne v vsakdanjem življenju.
Vsaka podobna gesta je le še dobrodošla.”

IZKUŠNJE PODJETIJ

Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija za trg vrednostnih papirjev se je s pridobitvijo certifikata DPP uvrstila ob bok številnim
uglednim družbam in organizacijam, s katerimi delimo priznavanje pomena ustvarjanja pozitivnega delovnega okolja za zaposlene. Zavedamo se namreč, da na zadovoljstvo zaposlenih in
rezultate njihovega dela močno vpliva stopnja uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja. Tako so ukrepi DPP, ki smo jih skupaj z našimi zaposlenimi izbrali in večinoma že uvedli,
zasnovani z namenom, da se zaposlenim olajša usklajevanje njihovih poklicnih in družinskih
obveznosti. Prepričani smo, da smo na ta način prispevali k večjemu zadovoljstvu naših zaposlenih, ki se odraža v krepitvi organizacijske kulture in uspešnosti delovanja ATVP.

Laila Lahmadi-Jelenič, zastopnica za certifikat

56

sodelavec, ELES d.o.o.

sodelavka, HSE d.o.o.

“Med ukrepi družini prijaznega podjetja, ki jih izvaja naše
podjetje, bi rad izpostavil ukrep prilagodljivega delovnega časa. Ukrep naši družini bistveno olajša usklajevanje
družinskega življenja s službenimi obveznostmi in nam
olajša logistične aktivnosti, povezane z oddajo in prevzemom otrok v vrtcu in interesnih dejavnosti. Tako vsak
dan prihranimo čas in se izognemo večkratnim nepotrebnim potem ter skrbem, povezanimi z logistiko. Posledično se to odraža tudi pri samem delu, saj zaposleni čutimo
veliko pripadnost podjetju, ki poleg svoje osnovne dejavnosti prisluhne tudi potrebam zaposlenih. Zaradi fleksibilnosti, ki jo naši družini omogoča prilagodljiv delovni
čas, lahko bolj optimalno izrabljamo mestni in primestni
javni prevoz, kolesa in se tako izognemo nepotrebnim
dodatnim vožnjam z avtomobilom.”

“Certifikat DPP je odraz pozitivnega odnosa delodajalca
do delavca. Ugodnosti , ki jih nudi certifikat zaposlenim
z družino, predstavljajo veliko olajšanje tako pri vsakodnevnih družinskih obveznostih, kot pri tistih enkratnih
in neponovljivih dogodkih (vstop v vrtec, v 1. razred OŠ).
Zaradi lažje organizacije družinskih obveznosti sem na
delovnem mestu bolj sproščena in zbrana. Zavedam se,
da mi podjetje s tem, ko je pridobilo certifikat, nudi dodatno ugodnost, to pa je razlog za mojo še večjo motivacijo pri delu in predanost podjetju.”

Veronika, sodelavka, KAD d.d.
“Ukrepi, ki smo jih sprejeli pod okriljem certifikata Družini prijazno podjetje, so zelo uporabni, predvsem Otroški
časovni bonus, ko lahko deliš doživetja prvih šolskih dni
s svojim otrokom. Sama pa sem se najbolj veselila fleksibilnejšega delavnika ob uvajanju otroka v vrtec.”

sodelavka, UniCredit Banka Slovenija d.d.
“Izkoristila sem možnost osebnega psihološkega svetovanja, ki ga ponuja naša banka vsem sodelavcem. O
izzivih, s katerimi se soočam v službenem in privatnem
življenju, sem se tako prvič imela priložnost pogovoriti s
strokovnjaki. Z vprašanji terapevta so se mi odpirali novi
pogledi na dogodke in novi načini, kako se lahko z njimi
lahko spoprimem. Čeprav ima veliko ljudi pred tem predsodke, sem priporočala obiske tudi drugim sodelavcem, s
katerimi sem bolj povezana in s katerimi delimo misli, ko
se znajdemo v težkih situacijah. Ne glede na to, ali pride
do težav v službi ali doma, je uravnoteženost obojega
izrednega pomena za produktivno delo v službi.“

Nataša, sodelavka, Modra zavarovalnica d.d.
“Vsako podjetje bi moralo imeti posluh za družine; postati
družini prijazno podjetje, saj certifikat prinaša ugodnosti
ne le tistim zaposlenim z družino, ampak tudi tistim brez.
Mlajši zaposleni se tako lažje odločajo za ustvarjanje
družine, nič več stresa glede usklajevanja poklicnega in
družinskega življenja pa deluje pozitivno tudi na zdravje
zaposlenih. Zdravi, zadovoljni zaposleni pa smo bolj učinkoviti pri opravljanju svojega delu. V Modri zavarovalnici
se počutim dobro, kot mama in delavka.”

Andrej, sodelavec, Petrol d.d.
“Hvala vsem organizatorjem za super teden, ki so ga otroci preživeli v “PETROLOVEM VARSTVU”. Otroci so navdušeni (kar je najvažneje), staršem pa tudi en teden ni
bilo potrebno iskati varstva ali pa da otroci pol dneva
preživijo za računalnikom ali TV. Torej super, zabavno, zanimivo, poučno.... in da bi drugo leto ponovili.”

Lidija, sodelavka, Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna
“Z veseljem ugotavljam, da je naše podjetje z odločitvijo
za pridobitev certifikata pokazalo željo, da pripomore k
boljši delovni klimi in prijaznejšemu delovnemu okolju.
Posluh za najrazličnejše želje in potrebe posameznikov
se kaže v usklajevanju koriščenja dopusta in prostih dni,
organiziranju najrazličnejših družabnih dogodkov za družine ipd. Nekaj ponujenih možnosti koristim tudi sama,
predvsem tiste, ki se dotikajo koriščenja prostega časa,
saj je zame družina še vedno najvišja vrednota.“

Simona, sodelavka,
DOSOR dom starejših občanov d.o.o.
“V bistvu smo mi že pred pridobitvijo certifikata, od začetka ustanovitve družbe Dosor, živeli in delovali kot
družini prijazno podjetje. Kot mamici so mi všeč in podpiram vse ukrepe, ki so povezani z otroci, od pozornosti za
novorojence do božičnega obdarovanja naših otrok. Tudi
starejše sodelavke in sodelavci imajo možnost in so veseli, da lahko vključujejo že svoje vnuke. Skratka, nikoli ni
težave se dogovoriti z vodjem in mi prisluhne, da skupaj
rešiva problem.“
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Polona, sodelavka, Društvo Projekt Človek

Miran, sodelavec, Elektro Celje, d.d.

“Ukrepi DPP so mi zelo v pomoč pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja: predvsem časovni konto –
super je, da lahko kakšen dan prej grem, če nimam veliko
dela, kakšen dan pa dalj ostanem, ko imam več dela; ali
pa ima sin kakšne preglede, tako da to lahko uredim tudi
med službo. Pa tudi fleksibilni delovni čas uporabljam,
kar mi pa še bolj pride prav, ker imam 5 let starega otroka
in včasih zjutraj noče v vrtec... Tudi obdarovanje za božič
je super, predvsem zabava za otroke, pa prost dan za 1.
šolski dan bom koristila letos. … Všeč mi je, da imaš lahko
bolniško/nego, ne da bi te potem kdo gnjavil, zakaj te ni,
pa da ne moreš bit odsoten… - to pa je ta organizacijska
klima, kultura, ki z razumevanjem jemlje posameznika in
njegovo življenjsko situacijo.“

“Zaposleni občutimo manj stresa, zato se je povečala
tudi storilnost na delovnih mestih. Ko smo ob koncu leta
prejeli darilo za našo najmlajšo članico družine, sem bil
zelo vesel in hkrati tudi počaščen, saj ti takšna gesta daje
nek občutek pripadnosti podjetju, ki da velik poudarek
na prijaznost in človeškost - vrednoti, ki sta v današnjem
času nepogrešljivi in zelo dobrodošli.“

Sabina, sodelavka, GENERALI zavarovalnica d.d.
“Kot mami dveh otrok se lahko razveselim dodatnega
dneva dopusta, tega pa se lahko razveselijo tudi starši
prvošolčkov, za katerega dobijo prost plačan dan. Sama
sem koristila tudi psihološko svetovanje in ga bom tudi v
bodoče, ker mi strokovno svetovanje nudi nove možnosti in poglede na življenje ter probleme, ki so ujeti v njem.
Otroci v našem podjetju se veselijo Dedka Mraza, lepih
in praktičnih daril. Naj ostane otrokom ta dan v spominu,
kot je ostal nam - staršem! Ugodnost bi lahko še naštevala, ampak na kratko in jedrnato - vesela sem, da sem
v današnjem času lahko zaposlena v družini prijaznem
podjetju.“

Marina, sodelavka,
Dom starejših občanov Ljutomer
“Sem mamica dveh majhnih deklic, ki sta se rodili dokaj
hitro ena za drugo. Čeprav sem imela doma podporo pri
varovanju, sem vseeno naletela na določene težave. Nisem prav vedela, kaj naj pričakujem, in kako bodo ti ukrepi
koristili zaposlenim. Sedaj pa moram reči, da je ob podpori odgovornih informiranost o ukrepih dobra, zato delavci, ki potrebujejo določene ukrepe, te tudi radi koristijo.
Naša pričakovanja so bila v zvezi z uvajanjem in praktičnimi učinki certifikata več kot izpolnjena. Želim si, da bi se
takšna naravnanost organizacije na usklajevanje družinskega in delovnega okolja še nadaljevala in izboljševala.“

Splošna bolnišnica Jesenice
“Certifikat DPP je dober, ker zaposlenim omogoča lažje
usklajevanje družinskega in službenega življenja!“ „Zaradi certifikata DPP imamo en dodatni dan dopusta za prvi
šolski dan za prvošolčke, letos bomo prvič imeli skupno
zabavo za vse zaposlene….“
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Urška, sodelavka, Fiposor d.o.o.
“Sproščeno delovno okolje, odprta neposredna komunikacija, občutek pripadnosti, dobri odnosi, sodelovanje pri
načrtovanju delovnega časa… Vse to je ključ do uspešnega razvoja posameznika v podjetju, do uspešnega
usklajevanja privatnega in kariernega življenja. V našem
podjetju smo zaposleni s pomočjo certifikata pridobili
vse to. S pomočjo implementiranih ukrepov lahko uspešno načrtujemo in delujemo na obeh področjih, se izognemo marsikateremu stresu ter »mirneje« opravljamo
svoje delo.“

Miha, sodelavec, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
“Ker spadam med mlajšo generacijo, ki si še ustvarja pogoje za življenje - kot na primer dokončanje hiše - mi
veliko pomenijo ugodnosti, ki mi jih nudi moj delodajalec.
Poudariti moram, da skoraj nikoli ni težav z dogovorom z
nadrejenimi glede neplaniranih odsotnosti iz dela, še posebno kadar to zaradi različnih okoliščin nujno potrebujem. Čeprav se sam zaradi prevelikega števila obveznosti ne udeležujem športnih aktivnosti, ki jih zaposlenim
omogoča podjetje, mislim, da je to zelo lepa gesta. Ne
gre namreč samo za zdrav duh v zdravem telesu, ampak
tudi za druženje in sprostitev s svojimi sodelavci izven
rednega delovnega časa.“

Sabina, sodelavka, GRIESHABER logistika d.o.o.
“V našem podjetju vlada pozitivna energija, zaposleni se
med sabo družimo, si zaupamo. S pomočjo ukrepov, ki
smo jih sprejeli v podjetju, lažje funkcioniramo. V primeru
težav, ki nas doletijo v zasebnem življenju, se tako lažje in
brez občutka krivde pogovorimo in izkoristimo možnosti sprejetih ukrepov, vezanih na usklajevanje poklicnega
in družinskega življenja. Vsak, ki vstopi v naše podjetje,
je presenečen nad vso pozitivno energijo, ki jo prejme.
In delati v tem podjetju je res eno samo veliko veselje.
Sem mamica dveh otrok in sem izkoristila več sprejetih
ukrepov. Največ mi je pomenil ukrep obdarovanje novorojenca, pa vendar ne toliko zaradi darila samega, kajti
ob prejemu telegrama in darila sem dobila občutek, da
me podjetje ni pozabilo in da moje delo nekaj velja.“

Petra, sodelavka,
Nova kreditna banka Maribor d.d.

sodelavka, INFORMATIKA informacijske
storitve in inženiring d.d.

“Med ukrepi Družini prijaznega podjetja sem bila zelo vesela otroškega časovnega bonusa, saj sta moja otroka
zaradi selitve v drugi kraj na prvi šolski dan spremenila
bivalno okolje in prav tako šolo. Zanju je bilo to zelo stresno, zato sem zelo hvaležna, da sem lahko hči spremljala
v 1. razred in hkrati sina v 4. razred. Zaradi vseh sprememb, ki sta jih otroka doživljala, sta tisti dan že prvo
uro v šoli zbolela in sem tako lahko z njima ostala doma.
Prav tako mi fleksibilni delovni čas omogoča, da lahko
uspešno uskladim družinsko življenje s službenimi obveznostmi.“

“Vesela sem, da delam v družini prijaznem podjetju, kjer
se vodstvo zaveda, kako pomembno je uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Sama sem zelo
naklonjena otroškemu časovnemu bonusu ob uvajanju
otrok v vrtec ter vstopu v šolo, ker staršem resnično veliko pomeni, da lahko tako pomemben dan v celoti in
ne zgolj uro ali dve preživimo skupaj z otrokom. Seveda se vsako leto zelo razveselimo novoletnega obdarovanja otrok, ki je obenem tudi priložnost, da se otroci
zaposlenih med seboj tudi spoznajo, družijo. Poleg teh
ukrepov se mi zdi pomembno tudi redno komuniciranje
z zaposlenimi in izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine.“

sodelavka, Mariborski Vodovod
javno podjetje d.d.
“Ponosna sem, da delam v družini prijaznem podjetju.
Moja hči je že odrasla, zato nekateri ukrepi namenjeni
mladim sodelavcem zame ne pridejo v poštev. Sem pa
vesela, da lahko moje sodelavke in sodelavci spremljajo
svoje otroke v vrtec, so z njimi prvi šolski dan, gredo z
najstniki na informativne dneve in da jim lahko zaploskajo na podelitvi diplome. Kot mama, ki takih možnosti nisem imela, vem, kaj to staršem pomeni. Seveda pa so v
podjetju mislili tudi na ostale, tako da se lahko sproščamo
pri raznih športnih aktivnostih, piknikih, izletih,… Vodstvu
podjetja in timu je vodilo: male stvari rodijo srečne in
zadovoljne ljudi.“

sodelavec, Smartis d.o.o.
“Druženje zaposlenih z družinami, dedek mraz ob koncu
leta, delo od doma in druge bonitete certifikata mi veliko
pomenijo, počutim se bolj pripadnega podjetju in lažje
usklajujem poklicne in družinske obveznosti.“

Tomaž, sodelavec, Raiffeisen banka d.d.
“Kljub temu, da v službi nismo zaradi druženja in dobrega
počutja, je to vseeno pomemben del podjetja. S certifikatom podjetje dokazuje, da mu je mar za zaposlene in
da smo pomembni kot ljudje s svojimi izven službenimi
obveznostmi in ne samo s tem, kaj naredimo v delovnem času.“

IZKUŠNJE PODJETIJ

ŽALE, d.o.o.
Kot direktor družbe ŽALE, d.o.o., in predvsem kot oče dveh otrok, se zavedam pomena dobre
usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja. Ob neprestanem pomanjkanju časa in stresu,
ki nas spremlja na obeh področjih našega življenja, je pomembno, da obstajajo instrumenti,
ki nam to pomagajo uravnavati. S tem namenom smo pred tremi leti pričeli z aktivnostmi za
pridobitev osnovnega certifikata DPP. Na ta način je podjetje naredilo velik korak nasproti zaposlenim in jim s sprejetem ukrepov in možnostjo koriščenja le-teh ponudilo dodatne možnosti za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Ker se zavedam, da je dober delavec
le zadovoljen delavec, s ponosom pozdravljam pridobitev polnega certifikata DPP in si želim,
da bi tudi v prihodnje izražal razumevanje podjetja ŽALE, d.o.o. za zasebno življenje svojih zaposlenih in da bi vse ukrepe tudi v praksi izvajali na najvišjem možnem nivoju.
mag. Robert Martinčič, direktor
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Lavra, sodelavka, NLB d.d.

Miroslav, sodelavec, Sberbank banka d.d.

“Ukrepa DPP – obdaritev novorojenčka nisem koristila,
ker ga takrat še ni bilo, sem pa koristila številne druge
ukrepe, med najpomembnejšimi so vsekakor otroški časovni bonus (uvajanje v vrtec in spremstvo prvošolčka)
ter plačano odsotnost z dela za spremstvo ožjega družinskega člana in seveda obdaritev otrok za novo leto. Z
naštetimi ukrepi sem zelo zadovoljna, saj resnično pripomorejo k lažjemu usklajevanju dela in družine. Zavedanje, da vodstvo in sodelavci/-ke spoštujejo tvojo družino
ter razumejo, da se vseh obveznosti, ki jih prinaša življenje z majhnimi otroki, ne da opraviti “po službi”, pripomore k manj stresnemu življenju in večjemu zadovoljstvu
mene in moje družine.”

“Že sam pristop delodajalca k pridobivanju certifikata
kaže zavedanje, da so zaposleni naš največji kapital. Sam
osebno največ koristim fleksibilni delovni čas oz. prilagoditev urnika dela, ki mi omogoča, da otroka občasno
pospremim v šolo ali se poslovim od njega, ko gre v šolo
v naravi, odpeljem k zdravniku, obiščem njegove šolske
predstave - jim dam s temi dejanji vedeti, da kljub temu,
da imam veliko dela, sem tam ob njih in za njiju, ko onadva to želita. In ni ga lepšega kot iskren otroški nasmeh in
tista iskrica sreče v njunih očeh. Verjemite, lažje se dela.“

Ana, sodelavka, Saubermacher komunala Murska Sobota d.o.o.
“Otroci so naš najdragocenejši dar v življenju, zato je
usklajeno družinsko in poslovno življenje ključ do uspeha. Naše podjetje se tega zaveda. Imamo veliko družinskih aktivnosti: družinski piknik, športni dan zaposlenih
in družinskih članov, predbožični družinski izlet, poletni
tabor za otroke zaposlenih, obdarovanje otrok… Sem
mama dveh otrok in mi je najlepše, ko sijoče otroške oči
pripovedujejo, kako lepo je na teh dogodkih, zato hvala podjetju, da nam pomaga osrečiti tiste, ki jih imamo
najraje.“

Sergej, sodelavec, Steklarna Hrastnik d.o.o.
“Certifikat družini prijazno podjetje je še eno v nizu »priznanj«, da je podjetju, v katerem delam, mar za zaposlene in njihove družine. Pred dvema letoma sem tako izkoristil uvajanje otroka v vrtec. Letos gre v prvi razred in
z veseljem jo bom pospremil in z njo preživel prvi šolski
dan. Zahvalil bi se podjetju, ki mi je in bo omogočalo, da
lažje usklajujem poklicno in družinsko življenje.“

Blanka, sodelavka,
Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
“Dan, ko otrok prvič vstopi v šolske klopi, je tako za otroka kot za starše zelo pomemben dogodek in podjetje mi
je omogočilo prosti dan. In kako sta moja otroka vesela,
ko gresta lahko enkrat na leto k mamici v službo, kjer
je organiziran “Dan odprtih vrat za otroke zaposlenih” in
zadovoljno razlagata “v službi pri mamici je super”. Podjetje vrednoto pomembnost družine spoštuje, za kar sem
hvaležna.”

IZKUŠNJE PODJETIJ

NLB d.d.
Zadovoljni zaposleni so temelj poslovne uspešnosti, ki ga v NLB krepimo tudi z zagotavljanjem
družini prijazne politike. Uprava banke je zadovoljna, da je NLB lani pridobila polni certifikat
Družini prijazno podjetje. V triletnem obdobju smo v banki uvedli dvanajst ukrepov, v letošnjem
letu pa smo na osnovi pobud in predlogov zaposlenih dodatno zbrali še sedem ukrepov. Veseli
nas, da ima sprejem novih ukrepov in ohranitev certifikata na zaposlene dolgoročne pozitivne
učinke, saj jim omogoča lažje usklajevanje družinskih obveznosti in dela.
Janko Medja, predsednik uprave NLB
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