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Povzetek 

V zadnjih dveh desetletjih je pomen usklajevanja poklicnega in družinskega (oz. zasebnega) 

življenja prišel v ospredje predvsem zaradi vse pogostejšega zaposlovanja obeh partnerjev, 

dolgih delovnikov in stresnega življenja tako na delovnem mestu kot v zvezi z usklajevanjem 

dela in prostega časa oz. skrbi za družino. Oblikovanje ravnotežja med številnimi področji 

življenja zahteva različne ukrepe in dobro sodelovanje tako zaposlenih, organizacij, šol, 

vrtcev, sindikatov kot tudi države. Vse naštete strani se morajo zavedati obstoja problema 

usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter odgovornosti za njegovo rešitev. V 

prispevku bo prikazan pomen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, nekateri tuji 

obstoječi modeli usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter ključni izsledki 

raziskave na omenjenem področju v Sloveniji.  

Ključne besede: usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zaposleni, organizacija, 

država. 

 

Summary 
Work and family life balancing 

 

In the last two decades, the significance of work and family (or private) life balancing came 

in the forefront due to the prevailing employment of both partners, long office hours, the 

stress of life at work and the balancing of work and private life or family care. The creation of 

a balance between many areas of life requires different measures and good cooperation of 

employees, organizations, schools, kindergartens, unions and the state. Everybody should be 

aware of the existence of the problem of work and family life balancing and their 

responsibility to solve it. The paper presents the importance of work and family life 

balancing, some foreign existing models of work and family life balancing and the key 

findings of the research in the field of work and family life balancing in Slovenia. 

Keywords: work and family life balancing, employment, organization, state. 

 

1 UVOD 

 

Povečanje števila zaposlenih mater v zadnjih desetletjih predstavlja eno večjih sprememb na 

ekonomskem in socialnem področju razvitih drţav. Intenzivnejše zaposlovanje za matere 

pomeni tudi večjo odgovornost, kajti poleg odgovornosti za druţino se zaposlene matere 

soočajo tudi z odgovornostjo pri opravljanju plačanega dela. S pogostejšim zaposlovanjem 

obeh staršev so se začele pojavljati  tudi teţave pri usklajevanju poklicnega in druţinskega 

ţivljenja. Starši se tako srečujejo z najrazličnejšimi teţavami, kot so varstvo otrok in starejših, 

prilagajanje delovnega časa delovnemu času vrtcev ter šol, finančnimi ter drugimi izzivi. 

 

Povezovanje dela in drugih ţivljenjskih področij ter oblikovanje ravnoteţja med njimi zahteva 

različne ukrepe in sodelovanje tako zaposlenih, organizacij, šol vrtcev, sindikatov kot drţave. 

Razvite drţave so v ta namen razvile različne modele rešitev. V ospredje je postavljena 
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enakost med spoloma pri vzgoji in varstvu otrok ter starejših, poleg tega pa izvajajo različne 

politike, vezane na javne storitve, starševski dopust, otroško varstvo, fleksibilnost dela in 

delovnega časa, davčno politiko in politiko denarnih podpor. Organizacije ukrepajo tako, da 

uvajajo fleksibilno delo in fleksibilen delovni čas, organizirajo varstvo otrok v bliţini 

organizacij oziroma v samih prostorih organizacij, uvajajo v delo po daljši odsotnosti, 

spodbujajo enakopravnost obeh staršev in iščejo druge optimalne rešitve. Zavedajo se, da je le 

zadovoljen in motiviran zaposleni lahko maksimalno produktiven. Investicije za izboljšave na 

navedenih področjih običajno niso visoke. Podjetja, ki tovrstni skrbi za zaposlene posvečajo 

pozornost, dosegajo visoko zadovoljstvo, pripadnost, zvestobo in storilnost zaposlenih, 

posledično pa tudi zavidljive poslovne rezultate. Vloga zaposlenih pri tem je, da bi izrazili 

svoje ţelje in potrebe  – v nasprotnem primeru ne morejo pričakovati, da jim bodo delodajalci 

ali drţava pripravljeni zadeve reševati sami od sebe. 

 

Cilj prispevka je prikazati pomen usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja ter vloge, 

ki jo imajo zaposleni, organizacije in drţave za rešitev teţav na področju usklajevanja 

poklicnega in druţinskega ţivljenja. Opisani bodo tudi nekateri primeri dobrih praks 

posameznih drţav ter predstavljeni ključni rezultati raziskave na temo usklajevanja 

poklicnega in druţinskega ţivljenja v slovenskem okolju. 

 

2 POMEN USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 

 

Usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja se nanaša na iskanje kar se da učinkovite 

kombinacije poklicnega ţivljenja z zasebnimi obveznostmi oziroma ţeljami. Pomen 

usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja je prišel v ospredje v začetku devetdesetih 

let prejšnjega stoletja, ko so se managerji začeli zavedati problema sindroma izgorelosti 

zaposlenih ter potreb in ţelja zaposlenih po usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja.  

 

Littigova (2008, str. 2) trdi, da se ravnoteţje lahko poruši, kadar stres ni zmanjšan z rekreacijo 

in odmori. OECD (2008, str. 1) navaja tudi, da se je pomen usklajevanja druţinskega in 

poklicnega ţivljenja izkazal tudi pri načrtovanju druţine. Vse pogosteje se namreč pojavljajo 

druţine brez otrok oziroma z manj otroki, pari pa se za ustvarjanje druţine odločijo pozneje. 

Slabo usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja vpliva tudi na začasen ali stalen izstop 

staršev s trga dela. Nekateri starši namenoma ostanejo doma in vzgajajo otroke, nekateri pa so 

v to prisiljeni, saj teţko usklajujejo druţinsko in poklicno ţivljenje. COFACE (2008, str. 1–2) 

pa navaja tudi, da obstaja velika povezava med teţavnostjo usklajevanja druţinskega in 

poklicnega ţivljenja ter revščino in socialno izključenostjo. 

 

Doorne-Huiskes, Remery in Schippers (2003, str. 462) navajajo, da je za dobro usklajevanje 

poklicnega in druţinskega ţivljenja pomembno medsebojno sodelovanje tako zaposlenih, 

organizacij kot tudi drţave, sindikatov, šol in vrtcev. Hong (2009, str. 47–49) usklajevanje 

poklicnega in druţinskega ţivljenja deli v štiri politike, in sicer: politiko otroškega varstva, 

politiko delovnega časa, davčno politiko in politiko denarnih podpor. Fernandez Cordon 

(2009, str. 4) pa opisuje tri glavne instrumente politik namenjenih usklajevanju poklicnega in 

druţinskega ţivljenja. Te so: starševski dopust, javne storitve, denarna nadomestila 

namenjena kritju stroškom otroške oskrbe.  
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3 VLOGA DRŽAVE, ORGANIZACIJ IN ZAPOSLENIH PRI USKLAJEVANJU 

POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 

 

Pri usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja je nujno potrebno sodelovanje različnih 

strani. Odgovornost in vlogo pri tem nosijo tako drţave kot tudi organizacije in zaposleni 

sami.  

 

Rener (2005, str. 35) navaja, da ima drţava vlogo povezovalca med delodajalci in 

zaposlenimi. Z ukrepi vodi politiko zaposlovanja bolj ali manj uspešno. Pomembno je, da 

vodi takšno politiko, ki je prijazna do mladih, ki si svoje poklicno in druţinsko ţivljenje šele 

ustvarjajo. Trdi, da bi bila potrebna sistemska politika, ki bi zaobjela področje usklajevanja 

druţinskega in poklicnega ţivljenja in poenotila odnos do izvajanja starševskih vlog.  

 

Prakse v evropskih drţavah kaţejo, da lahko kljub visoki zaposlenosti ţensk z druţini 

prijazno politiko bistveno pripomorejo k višji rodnosti in višjemu zadovoljstvu zaposlenih. 

Drţave uveljavljajo različne oblike druţini prijaznih politik, na primer:  

- matere dlje časa po rojstvu otroka ostanejo doma in skrbijo zanj,  

- zagotavljanje velikega števila mest v javnih vrtcih in kar se da nizka cena,  

- moţnost razdelitve starševskega dopusta med obema staršema,  

- različni socialni transferji in davčni ukrepi, kot so niţje davčne obremenitve za delavce, ki 

so starši (OECD, 2007, str. 6).  

 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vlogi socialnih partnerjev pri 

usklajevanju poklicnega, druţinskega in zasebnega ţivljenja (2007, str. 7) je, da k okvirnim 

pogojem, ki odločilno sooblikujejo ţivljenjske načrte, poleg drţavne infrastrukture na 

področju varstva otrok sodi tudi druţbeni odnos do zaposlenih mater in očetov, ki se posvetijo 

druţinskim obveznostim. Ravnanje socialnih partnerjev glede teh vprašanj namreč odločilno 

vpliva tudi na druţbeno naravnanost.  

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (2007, str. 9) je prav tako mnenja, da je bistvo v 

dogovoru med različnimi lokalnimi akterji o usklajenem ravnanju na omenjenem področju. 

Zato spodbuja socialne partnerje k pobudam na regionalni in lokalni ravni, ki bi zdruţile 

zavzete akterje (podjetnike, svete delavcev, starše, verske skupnosti, športna društva, 

občinske predstavnike itd.) s ciljem oblikovati usklajeno ţivljenjsko okolje tako, da bo 

mogoče čim bolje zdruţiti poklicne, druţinske in zasebne interese. Spremembe na lokalni 

ravni so neposredna praktična podpora za vse udeleţene. Navajajo naslednje konkretne 

primere, ki pa bi jih lahko dopolnili: 

- vzpostavitev mestne spletne strani, ki vsebuje informacije o ponudbah za druţine,  

- vzpostavitev baze podatkov za posredovanje mest za varstvo otrok, 

- kontaktne točke, ki zdruţujejo mlade druţine brez starih staršev in starejše ljudi brez 

druţine,  

- varstvo na poti v šolo, 

- podpora prostovoljnih organizacij in prostovoljcev, ki se v prostem času ukvarjajo z 

varstvom otrok, 

- delavnice o druţini prijaznem razvoju mest, da bi preprečili izseljevanje mladih druţin, 

- programi mentorstva za očete, ki so zaposleni na delovnem mestu s skrajšanim delovnim 

časom, 
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- sprememba voznih redov za šolske avtobuse, tako da starši laţje uskladijo začetek sluţbe 

z začetkom pouka, 

- fleksibilnejši delovni čas vrtcev, 

- prireditve organizacij na temo usklajevanja druţinskega in poklicnega ţivljenja, na katerih 

podjetja svojo druţinam prijazno kadrovsko politiko predstavijo javnosti, 

- preverjanje vseh občinskih odločitev, da bi zagotovili, da so otrokom prijazne. 

 

Po podatkih Mednarodne organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD, 2010, 

str. 1) drţave v povprečju namenijo 2,3 % BDP-ja za podporo druţinam. V okviru raziskave 

je OECD drţavne izdatke za podporo druţinam razdelila v tri kategorije:  

- neposredne denarne pomoči druţinam z otroki, ki vključujejo izdatke za otroške dodatke, 

nadomestila plače v času starševskega dopusta, pomoči za starše samohranilce ter denarne 

pomoči staršem v zvezi s plačilom varstva otrok, 

- drţavne izdatke namenjene različnim storitvenim dejavnostim za pomoč druţinam, kot so 

neposredno financiranje in subvencioniranje vzgojno-izobraţevalnih institucij za 

predšolske in šoloobvezne otroke, pomoč mladim in pomoč pri reševanju stanovanjskega 

problema ter financiranje drugih javnih ustanov, ki nudijo pomoč druţinam, 

- finančno pomoč druţinam skozi davčni sistem, ki vključuje različna davčna izvzetja 

oziroma olajšave za druţine z otroki in poročene pare. 

 

Po podatkih OECD drţave največ pozornosti in denarja namenijo neposrednim finančnim 

pomočem druţinam. Nekatere pa se v zadnjih letih bolj trudijo z ukrepi na področju vzgoje in 

izobraţevanja.  

 

Thevenon (2008, str. 174) navaja, da je pri usklajevanju druţinskega in poklicnega ţivljenja 

potrebno imeti v mislih tudi staranje populacij, zato v prihodnje podpore ne bi smele biti 

namenjene samo druţinam z otroki pač pa tudi druţinam, ki skrbijo za starejše. Poleg tega pa 

je potrebno, da se politike tudi izvršujejo, ne da se le oblikujejo.  

 

Za usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja (COFACE, 2008, str. 4–8):  

- morajo biti, v zakonodajah (za vse kategorije zaposlenih, ne glede na njihov status ali 

aktivnost), urejene sheme dopustov, ki upoštevajo različne potrebe druţin; sheme morajo 

vključevati tudi vidik varnosti (varnost zaposlitve, ustrezno plačilo, stalnost socialne 

varnosti/pravic zaposlenih) in fleksibilnost;  

- delo s krajšim delovnim časom mora biti nadgrajeno (plačilo, socialne pravice, status na 

trgu dela, pravila izračunavanj in plačil preko delovnega časa vključena v vrsto polnega 

delovnega časa, …);  

- spodbujati je potrebno fleksibilne pogodbe o zaposlitvah, z natančno varovano 

zaposlitvijo in socialnimi pravicami;  

- uskladiti je potrebno čas javnih storitev (varstva predšolskih otrok, varstva šoloobveznih 

otrok (v času počitnic, bolezni, izven delovnega časa, ko so starši v bolnišnicah, v primeru 

vstopa staršev na trg dela), šolske malice, storitve na domu, uradov, …);  

- upoštevati je potrebno enakost med spoloma (spreminjanje vlog moških in ţensk, pogoji 

zaposlovanja, ..).     

 

Littigova (2008, str. 8, 9) navaja, da morajo organizacije sodelovati in pomagati pri 

usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja, kajti če zaposleni lahko izpolnjujejo 

zasebne zadeve na manj stresen način, postanejo bolj pripadli organizaciji in reagirajo z 
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večjim trudom in zvestobo. Doorne-Huiskes, Remery in Schippers (2003, str. 462) trdijo, da 

je prvi korak, ki ga morajo organizacije narediti, da bodo postale druţini prijaznejše, dobro 

notranje komunicirati, zaposleni pa morajo imeti moţnost, da soustvarjajo druţini prijazno 

politiko. Izziv vsake organizacije je tako najti način, da čim bolj uspešno zdruţi cilje 

organizacije s potrebami zaposlenih.     

 

Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (2006, str. 3) menita, da morajo organizacije uvesti oziroma 

omogočiti:  

- nediskriminatorno zaposlovanje, 

- fleksibilnost glede časovne in prostorske organizacije dela, 

- dolgoročno naravnane in nediskriminatorne karierne načrte, 

- enakopravnost starševstva – angaţiranost tako moških kot ţensk. 

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor (2007, str. 6) pa navaja, da bi morale kadrovske politike 

organizacij, na področju usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja, obsegati: 

- uvedbo inovativnih, a ne negativnih (razdrobljenost delovnega časa, kopičenje več 

manjših del) modelov delovnega časa, dela na daljavo, izrednega dopusta ter spremljanja 

in prilagajanja opravljenih delovnih ur, 

- pravno varnost pogodbe o redni zaposlitvi, 

- moţnost ohranjanja stikov z organizacijo v času starševskega dopusta, 

- podporo pri organizaciji varstva otrok v obliki vrtcev v okviru organizacij, zakupu mest za 

varstvo otrok in finančno podporo, 

- podporo pri oskrbi starejših svojcev ali svojcev, ki potrebujejo nego, 

- podporo pri ukrepih za osebni razvoj, 

- podporo pri ponovnem vključevanju na delovno mesto po dopustu ali delu s skrajšanim 

delovnim časom zaradi varstva mladoletnikov in vzdrţevanih oseb. 

 

Hoffmann in Solbrig (2003, str. 11) omenjata še druţinski servis in druţinsko pomembne 

informacijske ter svetovalne ponudbe. Med njimi so najbolj razširjeni zdravstveni programi in 

preventiva. 

 

Usklajevanje poklicnega, druţinskega in zasebnega ţivljenja predstavlja velik izziv za druţine 

in posameznike. Vloga zaposlenih pri usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja je 

predvsem ta, da izrazijo svoje ţelje in potrebe, česar pa veliko zaposlenih še vedno ne stori, 

saj se bojijo, da bo to negativno vplivalo na njihovo zaposlitev ali napredovanje. V kolikor 

zaposleni svojih ţelja in potreb ne izrazijo, od delodajalca in drţave ne morejo pričakovati 

podpore in pomoči. Velikemu številu delodajalcev je v interesu, da v organizaciji vladajo 

dobri medčloveški odnosi, Z ustvarjanjem prijaznega delovnega okolja in moţnostmi 

preţivljanja več časa z druţino povečujejo zadovoljstvo svojih zaposlenih. 

 

Tudi v Sloveniji imajo zaposleni moţnost delati v podjetjih, ki se trudijo ustvariti zaposlenim 

prijazno okolje. Nekateri delodajalci ţelijo pridobiti celo certifikat Druţini prijazno podjetje, 

ki ga v Sloveniji podeljuje zavod Ekvilib Inštitut (Ekvilib Inštitut, 2011). Slovenija je med 

evropskimi drţavami poleg Nemčije in Avstrije edina, ki ima vpeljan postopek za pridobitev 

certifikata Druţini prijazno podjetje (2011). Danes se s potrdilom ponaša ţe 64 organizacij. 

Organizacije zaposlenim, ki so starši šoloobveznih otrok, nudijo prednost pri najemu 

počitniških nastanitev, njihovim otrokom pri dodeljevanju štipendij in počitniškem delu, 

zagotavljajo vrtec v sklopu podjetja ali v bliţnji okolici, nudijo moţnost opravljanja dela od 
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doma, izredne dopuste, pomoč pri negi druţinskih članov in pomagajo celo pri iskanju 

stanovanj ali pod ugodnimi pogoji oddajajo lastna. Zaposleni starši se lahko dogovorijo tudi o 

najustreznejšem terminu dopusta, ob posebnih dogodkih (npr. vstop otrok v šolo, rojstni 

dnevi, nastopi) pa lahko koristijo izredni dopust in ure nadoknadijo, ko imajo čas za to. V 

nekaterih podjetjih si lahko zaposleni sami izberejo čas prihoda na delo in z dela. Delovni čas 

izbirajo v skladu s potrebami druţine, vendar morajo imeti na letni ravni dovolj opravljenih 

ur. To seveda zahteva zrelost in medsebojno zaupanje tako delodajalcev kot delojemalcev. 

Zaposleni posledično doţivljajo manj stresa pri delu, laţje usklajujejo poklicno in druţinsko 

ţivljenje, laţje načrtujejo kariero, hitreje razvijajo svoje potenciale in ţivijo kakovostneje. 

Prednosti za podjetja se kaţejo v niţji bolniški odsotnosti in fluktuaciji, manjšem številu 

nezgod, večji izkoriščenosti delovnega časa in kakovostnejšem delu ter v večji pripadnosti 

zaposlenih in moţnosti zaposlovanja najboljših kadrov. 

 

4 MODELI DRŽAV PRI USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 

ŽIVLJENJA 

 

Med drţavami se na področju usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja pojavljajo 

bistvene razlike. Bovenberg (2005, str. 11–13) modele drţav deli na:  

- nordijski, 

- anglo-saksonski, 

- korporatistični, 

- mediteranski, 

- srednje- in vzhodnoevropski.  

 

Avtor trdi, da je večina nordijskih drţav in do neke mere Francija, glede pomoči mladim 

staršem pri usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja, odvisna od javnega sektorja. V 

teh drţavah je veliko ţensk zaposlenih v javnem sektorju, ki zagotavlja tudi otroško varstvo, 

izobraţevanja in zdravje za druţine in starejše. Javni sektor svojim zaposlenim ponuja tudi 

spodbudne programe porodniškega dopusta in fleksibilnega delovnega časa z varstvom 

zaposlitve in dobrimi moţnostmi za zaposlitev po rojstvu otroka. Mlade ţenske spodbujajo k 

zaposlovanju pred rojstvom otrok z namenom, da jim zagotovijo visoka porodniška 

nadomestila in zaposlitev po porodu. Še več, niţja varnost zaposlitve zagotavlja vključevanje 

na trg dela z lahkim vstopom niţje izobraţenih delavcev. Aktivna politika zaposlovanja 

temelji na principu pomoči izkoriščanih in koriščenju rezerv nekvalificirane delovne sile z 

namenom preprečitve socialne izključenosti in hkratne ohranitve človeškega kapitala. Vlade 

niso pripravljene ponuditi dolgo trajajoče (večletne) dopuste za vzgojo otrok in varstvo 

starejših, kar bi zniţalo ponudbo na trgu dela.  

 

Avtor v nadaljevanju navaja, da so drţave z visoko fleksibilnim trgom dela Velika Britanija, 

ZDA in Avstralija. Ţenske lahko začasno zapustijo trg dela z namenom vzgoje otrok, po tem 

pa lahko brez problemov spet vstopijo na trg dela. Tipična značilnost teh drţav je tudi nizko 

plačilo gospodinjskih storitev, kar mogoča visoko izobraţenim ţenskam, da gospodinjske 

storitve oddajo v izvajanje manj izobraţenim ţenskam. Veliko organizacij ponuja druţinam 

prijazne politike za visoko izobraţene ţenske z namenom njihove zaposlitve. 

 

Korporatistične drţave (npr. Avstrija, Nemčija, Nizozemska) se zanašajo na pogajanja med 

socialnimi partnerji. Socialno zavarovanje je močno povezano z zaposlovanjem tradicionalno 

moškega prosilca, katerega stabilnost kariere in status sta zavarovana v zaposlitveni 
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zakonodaji. Tipična značilnost teh drţav je, da plača edinega hranilca lahko zadošča za 

celotno druţino. Plačila zniţujejo število nekvalificiranih delovnih mest, rigidni trg dela 

zavaruje vključene, izključuje pa ostale (običajno ţenske). Sindikati sprejemajo delo s krajšim 

delovnim časom, fleksibilne pogodbe o zaposlitvah pa ni nujno, da preprečujejo 

marginalizacijo, vendar pa lahko namesto tega izpolnijo ţelje mladih staršev. Veliko število 

organizacij ponuja tudi dodatne moţnosti dopustov z namenom zaposlitve visoko izobraţenih. 

Fleksibilni delovni čas omogoča staršem usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja.    

V večini mediteranskih drţav (Grčija, Italija, Portugalska, Španija) socialni partnerji niso 

sprejeli potrebe po skrajšanju delovnega časa in spremenjene kulture dela, saj menijo, da je to 

groţnja moškim. 

 

V drţavah Srednje in Vzhodne Evrope najbolj prizadeti mladi brez dela in delovnih izkušenj. 

Med njimi je namreč stopnja brezposelnosti najvišja. Drţave ponujajo dela s krajšim 

delovnim časom ali katere druge fleksibilne moţnosti in ne nudijo poceni otroškega varstva, 

ki bi jim dovoljeval usklajevanje poklicnega in druţinskega ţivljenja. Mlade ţenske se bojijo, 

da bodo imele teţave s ponovnim vstopom na trg dela, če bodo ostale doma in skrbele za 

vzgojo otrok. Rezultat tega je, da je tako prisotnost ţensk na trgu dela in rodnost padata, 

medtem ko je ustvarjanje druţin zapoznelo. 

 

McDonald (2000, str. 16–20) je na seminarju evropskega observatorija o druţinskih snoveh, 

nizki rodnosti, druţini in javnih politikah predstavil dokument z opisom mehanizmov javnih 

politik, ki vplivajo na rast stopenj rodnosti. Zdruţeni so v tri kategorije: finančne spodbude, 

delovne ter druţinske spodbude in široke socialne podpore otrokom in starševstvu. V 

kategorijo finančnih spodbud avtor uvršča: 

- periodične denarne izdatke v obliki plačil staršem za vsakega otroka, 

- plačila ob rojstvu otroka (otroški bonus, porodniška nadomestila), v času otrokovega 

vstopa v šolo ali ob kakšni drugi starosti, 

- davčne rabate, kredite ali odtegljaje zaradi otroka v druţini, 

- brezplačne ali subvencionirane storitve in blago, ki vključuje izobraţevanje na vseh 

ravneh, zdravstvene in zobozdravstvene storitve, javni prevoz in rekreacijske storitve 

(šport, prosti čas, prireditve in umetniške dejavnosti), 

- stanovanjske subvencije (periodična stanovanjska nadomestila, subvencije ob prvem 

nakupu doma, subvencijo ali hipotekarna zniţanja ob rojstvu vsakega otroka, davčne 

rabate ali odbitke za stanovanjske stroške ali subvencije za stanovanjske storitve). 

V kategorijo delovnih in druţinskih spodbud uvršča:  

- materinski in starševski dopust, ki vključuje pravico vrnitve na delovno mesto po dopustu, 

namenjenem negi otroka, 

- varstvo otrok z moţnostjo brezplačnega ali subvencioniranega otroškega varstva kot dela 

druţinam prijaznih zaposlitvenih politik, namenjen tudi tistim, ki niso zaposleni, 

- fleksibilni delovni čas in kratkotrajne dopuste, namenjeni druţini, 

- zakonodajo proti diskriminaciji in enakopravnost spolov v delovnih praksah. 

V kategorijo široke socialne podpore otrokom in starševstvu uvršča:  

- zaposlitvene pobude, ki izboljšujejo pričakovanja mladih tudi v sektorju s krajšim 

delovnim časom, 

- otrokom prijazna okolja, ki vključujejo prometno varne in mirne okolice, varne soseske, 

javne rekreacijske centre, oskrbo otrok v prostorih prireditev in v nakupovalnih središčih, 

da bi ustvarili otrokom prijazno okolje, 
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- spolna enakopravnost, ki vključuje podporo zaposlenim z druţinskimi obveznostmi ne 

glede na spol, sprejem očetov kot enega od staršev ter vsesplošna prepoznava in podpora 

očetom, 

- podpora razmerjem in porokam, ki vključuje večje spodbude za odnose, svetovanje in 

izobraţevanje o odnosih, 

- razvoj pozitivnih socialnih odnosov do otrok in starševstva, ki vključujejo jasna in 

preprosta sporočila, da bo osebe, ki ţelijo otroke, druţba podprla, ne da bi ustvarjali 

nepravičnost do tistih brez otrok. 

 

5 RAZISKAVA O USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 

ŽIVLJENJA V SLOVENIJI 

 

Februarja 2011 je bil preko elektronske pošte 18.175 podjetjem iz vseh panog v Sloveniji 

poslan vprašalnik, katerega del je bila tudi tema s področja usklajevanja poklicnega in 

druţinskega ţivljenja. Odzvali so se v 1.009 podjetjih (5,6 % odziv), najpogosteje so 

vprašalnik izpolnili referenti za kadrovske zadeve (34,9%), direktorji/predsedniki uprave 

(25,3%) in HRM direktorji (17,4%). Največ podjetij je bilo druţb z omejeno odgovornostjo 

(85,32 %), sledile so delniške druţbe (5,95 %) in ostale oblike pravne organiziranosti. Največ 

podjetij je imelo sedeţ v Osrednjeslovenski regiji (35,71 %), v Podravski regiji (13,69 %), v 

Savinjski (12,00 %), ostale so bile zastopane z manj kot 10 %. Panoge so bile zastopane kot 

sledi – 22,24 % podjetij iz predelovalne dejavnosti, 16,39 % podjetij iz trgovine, vzdrţevanja 

in popravila motornih vozil, 10,82 % iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, ostale 

(gostinstvo, informacijske dejavnosti, promet in skladiščenje, gradbeništvo itd. pa so bile 

zastopane z manj kot 10 %). Največ je odgovorilo podjetij z od 101 do 250 zaposlenimi 

(26,32 %), nato z od 21 do 100 zaposlenimi (25,62 %), z od 6 do 20 zaposlenimi (22,74 %) 

ter s 5 ali manj zaposlenimi 22,14 %. Le 3,18 % je bilo takih z 251 ali več zaposlenimi. 

 

Na vprašanje o moţnostih usklajevanja poklicnega in druţinskega (zasebnega) ţivljenja 

zaposlenih v njihovi organizaciji so predstavniki podjetij lahko odgovarjali z ocenami od 1 do 

5, pri čemer je 1 pomenilo zelo slaba, 2 – slaba, 3 – dobra, 4 prav dobra in 5 – odlična). 

Največ se jih je odločilo za oceno 3 – dobro - (30,3 %), za oceno 2 (slabo) se jih je odločilo 

23,6 %, za oceno 5 (odlično) 23,5 %, za oceno 4 (prav dobro) 21,3 % in za oceno 1 (zelo 

slabo) 1,2 %. 75, 1 % odgovarjajočih se je torej opredelilo za oceno 3 ali več, torej za dobro, 

prav dobro in odlično usklajenost poklicnega in druţinskega ţivljenja. Povprečna ocena je 

znašala 3,42. 

 

Ocene so bile podane tudi za primerjavo dejanskega stanja in ţelja za posamezna področja 

usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja. Povprečna ocena stanja posameznih vidikov 

znaša 2,73, povprečna ocena ţelja 3,53. Gibljiv delovni čas si ţeli (podane ocene 3 do 5, 

povprečna vrednost 3,94) več predstavnikov podjetij kot jim ga omogoča dejansko stanje 

(podane ocene 1 do 5, povprečna ocena 3,45). Pri zgoščenem delovnem tednu je povprečna 

ocena (3,73) niţja kar se tiče ţelja v primerjavi z gibljivim delovnim časom (3,94), medtem 

ko sta povprečni oceni pri dejanskem stanju glede gibljivega delovnega časa in zgoščenega 

delovnega tedna pribliţno enaki. Deleţ tistih z oceno 3 pri ţeljah glede zgoščenega delovnega 

tedna (40,8 %) je občutno višji kot pri dejanskem stanju (24,9 %). Pri ocenah 4 in 5 občutnih 

razlik med stanjem in ţeljami ni. Podobno kot pri zgoščenem delovnem tednu so podana 

razmerja pri ocenah za polovični ali krajši delovni čas. Z oceno 2 (slabo) je večinoma (81,7 

%) ocenjeno dejansko stanje kar se tiče dela od doma (povprečna ocena je 2,36), ţelijo pa si 
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ga občutno več (povprečna ocena 3,49). Področje diskriminacije ţensk, nosečnic, staršev in 

drugih skupin zaposlenih, ki imajo večje potrebe po boljši usklajenosti poklicnega in 

druţinskega ţivljenja ni alarmantno, seveda so ţelje (povprečna ocena nediskriminacije 3,86) 

nekoliko višje od dejanskega stanja (povprečna ocena nediskriminacije 3,64). Precej visoke 

povprečne ocene sta dobili še področji obdaritve otrok, npr. ob koncu leta (povprečna ocena 

dejanskega stanja je 3,71 in ţelja 3,79) in izletov/druţenj za druţine zaposlenih (povprečna 

ocena dejanskega stanja je 3,49 in ţelja 3,69). Ostala, niţje ocenjena dejanska stanja se 

nanašajo na (v padajočem vrstnem redu, v oklepajih v nadaljevanju navedene povprečne 

ocene) varstvo na poti v šolo (2,51), pomoč pri skrbi za druge/starejše druţinske 

člane/partnerja (2,09), delavnice na področju ravnanja s časom in obvladovanja stresa (1,86), 

plačano odsotnost staršev na prvi šolski dan (1,48) ter organizacijo varstva za predšolske in 

šoloobvezne otroke med počitnicami in prazniki (1,34). Ţelje so pri vseh navedenih področjih 

seveda višje, še posebej pri področjih, ki se tičejo plačane odsotnosti na prvi šolski dan 

(razlika v povprečni oceni med ţeljami in dejanskim stanjem znaša 1,92), varstva za 

predšolske in šoloobvezne otroke med počitnicami in prazniki (razlika v povprečni oceni med 

ţeljami in dejanskim stanjem znaša 1,74), varstva na poti v šolo (razlika v povprečni oceni 

med ţeljami in dejanskim stanjem znaša 1,2) in pomoči pri skrbi za druge/starejše druţinske 

člane/partnerja (razlika v povprečni oceni med ţeljami in dejanskim stanjem znaša 0,89). 

 

Vprašanja so se nanašala tudi na negativne posledice neusklajenosti poklicnega in 

druţinskega ţivljenja. Ocene so se gibale med 1 in 5, pri čemer je 1 pomenilo zanemarljive 

posledice, 2 – večinoma zanemarljive, 3 – niti-niti, 4 – večinoma izrazite, 5 – zelo izrazite. 

Najvišji povprečni oceni sta bili izkazani pri občutku preobremenjenosti/izgorelosti (3,27) in 

stresu (3,26), sledijo konflikti pri delu/doma (2,85), daljše bolniške odsotnosti zaradi 

kroničnih bolezni (2,82) ter zdravstvene teţave – pogoste akutne bolezni (1,88). 

 

Med pozitivne učinke/posledice pri večji usklajenost poklicnega in druţinskega ţivljenja so 

bili uvrščeni manjša odsotnost zaradi bolniških dopustov (povprečna ocena 4,21), povečano 

zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih (3,65), izboljšana komunikacija med zaposlenimi 

(3,50), večja pripadnost organizaciji (3,22) ter izboljšan ugled organizacije (3,00). Pri tem je 

zanimivo, da pri negativnih posledicah neusklajenosti poklicnega in druţinskega ţivljenja 

daljše bolniške odsotnosti in zdravstvene teţave niso navedene med visoko ocenjenimi 

problemi, medtem ko je kot izrazit ocenjen pozitiven učinek večje usklajenosti poklicnega in 

druţinskega ţivljenja zaradi morebitne manjše odsotnosti zaradi bolniških dopustov. V zvezi s 

tem in drugimi podrobnejšimi analizami bodo pred poletjem 2011 v nadaljevanju projekta 

INODEL opravljene dodatne raziskave. 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

Področje usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja je kompleksno, saj se ne nanaša 

samo na izzive, ki jih imajo pri tem starši, ampak vsi, ki imajo v svoji bliţnji okolici 

posameznike, potrebne posebne nege in pomoči, torej tudi bolnike in/ali starejše. Vse bolj 

stresne razmere na delovnih mestih pa tudi od posameznikov, ki jih doma ne čakajo 

obveznosti, zahtevajo skrb (vsaj) za lastno uravnoteţevanje poklicnega in zasebnega ţivljenja. 

Vsakdo potrebuje dovolj počitka in športnega udejstvovanja, če ţeli ţiveti polno ţivljenje in 

biti kar se da dolgoročno učinkovit pri svojem delu. Neusklajenost poklicnega in zasebnega 

ţivljenja se namreč vse pogosteje odraţa v akutnih in kroničnih boleznih ter izgorelosti, pri 

čemer vsem naštetim primerom običajno pripisujejo vzroke psihosomatske narave. V izogib 
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negativnim posledicam stresa zaradi neusklajenosti poklicnega in zasebnega ţivljenja, kot so 

neučinkovita izraba delovnega časa, manjša pripadnost organizaciji, izostajanje z dela in 

fluktuacija, morajo tako posamezniki, kot organizacije in drţava nenehno iskati dolgoročne 

rešitve za iskanje ravnovesja pri posameznikih in druţbi kot celoti. 
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