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UVOD 
 
Pomembnosti uspešnega usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti se vse bolj 
zavedamo. Trg dela se v zadnjih desetletjih sooča s številnimi spremembami, ki narekujejo 
nove izzive tako za delavce kot delodajalce. Podjetja stremijo k čim večjim dobičkom in 
širjenju na nove trge, a pogosto pozabljajo na potrebe in zadovoljstvo svojih zaposlenih, ki 
so dejansko ključ do njihovega uspeha. Na drugi strani pa so tako zaposleni, ki vse več 
časa preživijo na delovnem mestu in so podvrženi vse večjim pritiskom in obremenitvam s 
strani delodajalcev.  
 
Ena ključnih sprememb na trgu dela, ki pušča močan vpliv na usklajevanje delovnih in 
družinskih obveznosti, je zaposlovanje žensk. V razvitih državah in državah v razvoju je 
vse večji delež zaposlenih žensk, kar je seveda pozitivno in velik korak k zagotavljanju 
enakopravnosti med moškimi in ženskami. Vendar pa ob tem vse bolj do izraza prihaja 
problematika usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Družinska odgovornost bi 
se tako morala bolj porazdeliti med ženske in moške, vendar raziskave kažejo, da je slednji 
še ne prevzemajo v dovolj veliki meri. Ženske se bolj ali manj uspešno borimo za 
enakopravnost na trgu dela, vendar ob tem vsi pogosto pozabljamo, da je sedaj 
enakopravnost pomembna tudi pri opravljanju družinskih obveznosti. 
 
Vse pogosteje si postavljamo vprašanje, kakšna je ob vsem tem dejansko kakovost našega 
osebnega in družinskega življenja. Statistike kažejo, da ne prav dobra oziroma precej 
slabša kot pred desetletji. Ljudje imamo vse manj časa za družino in prijatelje, vedno manj 
se jih odloča za poroko, vedno več je ločitev, priča smo vse manjšemu številu rojstev, 
narašča revščina med otroki in vse več ljudi zaradi neurejenih razmer občuti psihosocialne 
obremenitve. Zato je skrajni čas, da akterji na trgu dela, torej delavci, delodajalci in država, 
najdejo skupne rešitve pri reševanju tega problema. Nekatere države se s to problematiko 
že vztrajno in uspešno spopadajo, spet druge so šele na začetku te poti.  
 
Namen diplomskega dela je prikazati glavne spremembe, ki se v zadnjem času odvijajo na 
trgu dela ter imajo vpliv ali pa so posledica problematike usklajevanja poklicne in 
družinske odgovornosti. Na podlagi domačih in mednarodnih raziskav želim pokazati, 
kako se s tem izzivom soočajo in ga rešujejo zaposleni ter podjetja v evropskih državah in 
koliko so do danes k temu pripomogle države same.   
 
Vsebinsko je diplomsko delo sestavljeno iz štirih sklopov. V prvem poglavju bom 
opredelila ključne spremembe, s katerimi se v zadnjem času v družinskem in poklicnem 
življenju soočajo ljudje oziroma delavci. Spremembe in izboljšave nastajajo postopoma, 
kako hitro pa do njih dejansko prihaja, pa je odvisno tako od delavcev in podjetij kot tudi 
od države skupaj z vzgojno-izobraževalnimi institucijami. V drugem poglavju bom tako 
izpostavila vsakega izmed treh ključnih akterjev, opredelila njihov dejanski vpliv na 
iskanje rešitev ter predstavila glavne ukrepe v posameznih državah. Kot odgovor na 
številne spremembe se v Evropi že uspešno uveljavljajo družini prijazna podjetja, na 
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njih se bom osredotočila v tretjem in četrtem poglavju. V vsaki državi sicer velja nekoliko 
drugačna praksa soočenja z demografskimi spremembami in problemi na trgu dela, a po 
uspešnosti v primerjavi z drugimi državami še posebno izstopajo skandinavske države. 
Tudi slovenska podjetja so že naredila prve korake v smeri izboljšanja pogojev na trgu dela 
in v letu 2007 prejela prve certifikate Družini prijaznih podjetij.   
 
Z diplomskim delom tako želim potrditi, da je kljub hitremu temu življenja, uspešno 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja izvedljivo in lahko le s sodelovanjem 
vseh najpomembnejših akterjev najdemo uspešne in učinkovite rešitve za vse udeležence 
na trgu dela.  
 
 
1 ZAPOSLENI IN DRUŽINSKA ODGOVORNOST 
 
Delo je pomemben del življenja ljudi, saj si na ta način pridobijo sredstva, potrebna za 
preživetje njih in njihovih družin. Plačanemu delu naj bi namenili približno tretjino svojega 
dnevnega časa, vendar pa se trendi na trgu dela že nekaj časa močno spreminjajo. Vse več 
zaposlenih se sooča s stisko, kako uskladiti družinske obveznosti in vedno večje zahteve 
delodajalcev. Ljudje vse večji del dneva preživijo na delovnem mestu in na poti do njega, 
ob tem pa jim primanjkuje časa in energije za opravljanje osebnih ter delovnih obveznosti. 
Zato je pomembno, da ne samo delavci, ampak še posebno delodajalci razumejo pomen 
»družinske odgovornosti«, kajti ta obsega skrb za dom, odgovornost za vzgojo in varstvo 
otrok, ki se še šolajo in nimajo lastnih dohodkov ter nenazadnje tudi skrb za ostale 
družinske člane, ki potrebujejo nego, kot so starejši in invalidi (Work and family 
responsibilities: What are the problems?, 2004).   
 
1.1 Družina nekoč in danes 
 
Sočasno s spremembami na trgu dela se ves čas spreminjajo tudi navade in kultura ljudi. 
Prvi veliki premiki segajo že v 18. in 19. stoletje, v čas industrijske revolucije, kjer so 
moški pričeli hoditi na delo v tovarne ter rudnike in družin niso več preživljali le s 
kmetijstvom in poljedelstvom. Ženske so povečini ostajale doma, skrbele za gospodinjska 
dela in vzgojo otrok. Moški se tako niso pretirano obremenjevali z družinskimi 
obveznostmi, a so bili v večini družin edini, ki so skrbeli za njihov dohodek. Večina parov 
z otroki je bila poročenih, saj je imela velik vpliv cerkev, ki pa ga je kasneje opazno 
izgubljala. Po obdobju prve svetovne vojne so tudi ženske množično pričele vstopati na trg 
dela, saj je bil dobrodošel vsak dodaten prihodek za preživetje družine. Zgodovinsko 
gledano mogoče lahko to obdobje označimo za manjšo prelomnico, ko je začelo prihajati 
do prvih zametkov glede konfliktov med družinskimi in delovnimi obveznostmi. Ti so se v 
drugi polovici 20. stoletja še stopnjevali, vse do danes, ko predstavlja že pravi izziv 
združiti delovne in družinske obveznosti (Work and family responsibilities: What are the 
problems, 2004).  



 

Že nekaj časa se tako v evropskih kot tudi v ostalih razvitih državah oblika družine 
spreminja. Kot »družino« imenujemo življenjsko skupnost staršev (enega ali obeh) in 
njihovih otrok, prav tako pa tudi življenjsko skupnost moškega in ženske, ki živita v 
zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, z otroki ali brez njih, pod pogojem, da člani 
živijo v istem gospodinjstvu (Rodnost v Sloveniji od 18. do 21. stoletja, 2006, str. 18). 
Vendar pa je dandanes tako imenovanih »klasičnih družin«, kje sta partnerja poročena in 
živita v istem gospodinjstvu, vse manj. Če je bilo še leta 1950 kar 80 % odraslih 
Američanov in Evropejcev poročenih, je ta delež danes padel na okoli 50 % (Zuckerman, 
2007). Slika 1 prikazuje, da je podobno kot drugje v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) 
tudi v Sloveniji. V letu 2002 je bilo 52 % parov z otroki poročenih, 5 % parov z otroki, ki 
živijo v zunajzakonski skupnosti, 20 % enostarševskih družin in 23 % družin brez otrok.  

Slika 1:Družine v Sloveniji  
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Družine v Sloveniji, 2005. 

V EU je bilo v povprečju leta 2003 le slabih pet porok na tisoč prebivalcev, delež še pada, 
medtem ko je bilo leta 1970 le-teh osem. Raste tudi povprečna starost pri prvi poroki, saj je 
bila leta 1980 le-ta 26 let za moške in 23 let za ženske (Europe in figures, 2005, str. 67). 
Samo med leti 1990 in 2003 se je starost posameznika pri prvi poroki v povprečju povečala 
za okoli tri leta in tako so bili v povprečju moški ob prvi poroki stari skoraj 30 let, medtem  
ko so imele ženske 27,4 leta (The life of women and men in Europe, 2008, str. 19). Razlog 
za takšen padec v deležu poročenih pa ni le v zmanjšanju števila porok, temveč tudi v vse 
večjem številu ločitev. Leta 2004 je bilo milijon ločitev oziroma dve ločitvi na tisoč 
prebivalcev EU (The family in the EU25 seen through figures, 2006). Med letoma 2000 in 
2005 se je v EU tako samo v petih letih število ločitev na leto povečalo za 130 tisoč 
(Divorces by duration of marriage reached during the year, 2006). S tem število 
enostarševskih družin vse hitreje narašča, te pa se še težje spopadajo s problemom 
usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti.  
 
Eden izmed ključnih razlogov za takšne preobrate so prav gotovo spremembe v 
razmišljanju in v dejanjih žensk, ki postajajo vse bolj finančno neodvisne in samostojne. 
Pred desetletji je bilo še 40 % žensk mnenja, da morajo ostati doma, skrbeti za družino in 
tako pomagati, da si možje ustvarijo kariero. Danes si kar 81 % žensk želi ustvariti lastno 
kariero in meni, da morajo tako moški kot ženske hoditi na delo, družinsko odgovornost pa 
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je potrebno enakomerno porazdeliti med moške in ženske (Zuckerman, 2007). Leta 1970 je 
bil tako pri dveh tretjinah poročenih parov vsaj eden izmed partnerjev doma in skrbel za 
družinske obveznosti, medtem ko sta bila v letu 2000 že oba izmed njiju prisotna na trgu 
dela. Pri več kot polovici družin v tem letu, ki so imele šoloobvezne otroke, pa sta bila oba 
starša zaposlena (Kenny & McGuire Flatley, 2004, str. 1). Posledično starši vse manj časa 
preživijo z otroki, kar vpliva na njihovo vzgojo. V nekaj desetletjih se je ta čas skoraj 
prepolovil in danes v razvitih državah v povprečju obsega 17 ur na teden (Zuckerman, 
2007). Ženske v Sloveniji v povprečju preživijo z otroki starimi do 6 let skoraj 2,5 ure na 
dan, medtem ko moški samo 56 minut (Černigor Sadar & Kanjuo Mrčela, 2004, str. 6). Še 
bolj zaskrbljujoči pa so podatki o tem, koliko časa starši namenijo aktivni skrbi za otroka, 
saj ni rečeno, da se v času, ki ga preživijo skupaj, z njim tudi aktivno ukvarjajo. Po 
raziskavah Eurostata tako ženske v Sloveniji v povprečju aktivni skrbi za otroke namenijo 
24 minut dnevno, moški pa le 10 minut (Humer, Rener, Švab & Žakelj, 2004, str. 36).  
 
Vzrokov, zakaj prihaja do takšnih sprememb, je torej več. Na eni strani so ženske, ki so ves 
čas skoraj v celoti prevzemale skrb za družino, danes pa postajajo samostojne in 
neodvisne, želijo si ustvariti lastno kariero in imajo tako bistveno manj časa za družinske 
obveznosti. Vrzel v prevzemanju družinske odgovornosti bi morali zapolniti moški, ki pa 
se še premalo zavedajo te odgovornosti. Na trg dela oboji vstopajo mnogo kasneje kot pred 
časom, saj se je obdobje šolanja podaljšalo in zato kasneje pridejo do lastnega zaslužka ter 
se posledično kasneje odločajo za prvega otroka. Mladi se ob vsem tem soočajo še s 
stanovanjskim problemom in z iskanjem prve zaposlitve. Ljudje prelagajo poroko ali pa se 
zanjo sploh ne odločijo, saj vrednota poroke še zdaleč nima več takšnega pomena kot pred 
desetletji. V primerjavi z letom 1960, ko je bilo le 5 % mater neporočenih, je danes ta delež 
že okoli 35 % (Zuckerman, 2007).  
 
1.2 Porazdelitev družinske odgovornosti med moškimi in ženskami 
 
V večini držav je še vedno večji del družinske odgovornosti na bremenih žensk. Tako 
država kot podjetja želijo z različnimi ukrepi prispevati k večji enakopravnosti žensk na 
trgu dela in pri prevzemu družinske odgovornosti, vendar pa se rezultati kažejo počasi in 
postopoma. V družinah, kjer hodita na delo moški in ženska, pogosto prihaja do tega, da je 
moški tisti, ki si ustvarja kariero, medtem ko ženske ponavadi sprejmejo manj zahtevne 
službe ali delo s krajšim delovnim časom, saj jim tako ostane več časa za družinske 
obveznosti. Moški imajo tako še vedno zelo »tradicionalen« pogled na družino in na 
porazdelitev domačih obveznosti, medtem ko se je pri ženskah ta zelo spremenil. Razpon 
je še bolj opazen pri manj izobraženih moških, medtem ko se višje izobraženi že bolj 
zavedajo svoje pomembnosti pri prevzemu družinske odgovornosti (Addressing gender 
equality through work-family measures, 2004).  
 
Zanimiva je primerjava, koliko časa na teden moški in ženske v različnih starostnih 
obdobjih namenijo neplačanemu delu oziroma delu doma, kar prikazuje tudi Slika 2 (na 
strani 5). Z njim so najbolj obremenjene ženske v starostni dobi med 25. in 39. letom, kar 



 

je razumljivo, saj ima tedaj največ družin majhne oziroma šoloobvezne otroke. Vendar pa 
je zanimivo dejstvo, da kljub temu moški v tej dobi družinskim obveznostim ne namenijo 
bistveno več časa kot v kasnejših starostnih obdobjih. 

Slika 2: Ure namenjene neplačanemu delu in družinskim obveznostim 
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Vir: Eurofound, »Fourth European Working Conditions Survey«, 2007, str. 73. 

V povprečju moški res več časa namenijo za plačano delo kot ženske, vendar če ta čas 
združimo še z neplačanim delom, so ženske tiste, ki delajo več. Tabela 1 prikazuje 
povprečen dnevno porabljen čas različnih aktivnosti ljudi v evropskih državah, starih od 20 
do 74 let. Največ časa skupnemu delu namenijo ženske v  Sloveniji, Estoniji, Litvi, Španiji 
in na Madžarskem, kjer delajo, če združimo domače delo in delo v službi, v povprečju več 
kot eno uro več na dan kot moški. Ženske največ časa pri domačih obveznostih namenijo 
pripravi hrane in čiščenju, medtem ko moški vrtnarjenju, nakupovanju, gradnji in 
popravilom. 

Tabela 1: Struktura porazdelitve dela med moškimi in ženskami starih od 20 do 74 let (v urah in minutah) 
Plačano delo/ 

študij 
Delo doma Delo skupaj 

Obroki/ osebne 
potrebe 

Prosti čas 
 

Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M 
Slovenija 2:59 4:07 4:58 2:40 7:57 6:47 2:08 2:13 4:29 5:34
Nemčija 2:05 3:35 4:11 2:21 6:16 5:56 2:43 2:33 5:24 5:52
Finska 2:49 4:01 3:56 2:16 6:45 6:17 2:06 2:01 5:30 6:08
Norveška 2:53 4:16 3:47 2:22 6:40 6:38 2:08 2:02 5:51 6:03
Litva 3:41 4:55 4:29 2:09 8:10 7:04 2:22 2:25 3:49 4:50
Francija 2:31 4:03 4:30 2:22 7:01 6:25 3:02 3:01 4:08 4:46
Švedska 3:12 4:25 3:42 2:29 6:54 6:54 2:28 2:11 5:04 5:24
V. Britanija 2:33 4:18 4:15 2:18 6:48 6:36 2:16 2:04 5:04 5:32

Opombe: Upošteva se  čas med delovnikom, vikendom in dopustom, kar je tudi razlog, da je čas, porabljen za plačano delo krajši, kot je 
predviden obseg delovnika. V tabelo ni vključen čas, porabljen za spanje in potovanje. Prikazani so tudi podatki le iz nekaterih držav, 

saj so podatki iz ostalih držav zelo primerljivi z izbranimi  državami. 
Vir: Eurostat, » A statistical view of the life of women and men in the EU25«, 2006, str. 5. 

Eden ključnih faktorjev, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih pri usklajevanju dela in 
družine, je tudi dolžina delovnega časa. Večina zaposlenih, ki delajo manj kot 30 ur na 
teden, je zadovoljnih z usklajevanjem svojih obveznosti, medtem ko 40 % tistih, ki delajo 
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vsaj 45 ur na teden, meni, da ne morejo zadovoljivo uskladiti vseh svojih obveznosti. 
Zanimivo je tudi, da so moški v EU manj zadovoljni z doseganjem ravnotežja med delom 
in družino kot ženke, kar lahko razberemo iz Tabele 2. Kljub temu da v povprečju skupaj 
delajo manj kot ženske in manj časa namenijo družinskim obveznostim, pa vseeno 
pogosteje poročajo o nezadovoljstvu pri usklajevanju dela in družine.   

Tabela 2: Zadovoljstvo z usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti  
MOŠKI ŽENSKE Možnosti usklajevanja 

delovnih in 
družinskih obveznosti 

brez otrok oz. z 
otroki nad 16 let 

z otroki do 
16 let 

brez otrok oz. z 
otroki nad 16 let 

z otroki do 
16 let 

zelo dobre 31,3 % 24,4 % 36,6 % 32,9 % 

dobre/ zadovoljive 48,4 % 48,7 % 47,7 % 48,8 % 

slabe 15,4 % 20,0 % 13,1 % 14,7 % 
zelo slabe 5,0 % 6,9 % 2,6 % 3,6 % 

Vir: Eurofound, »Fourth European Working Conditions Survey«, 2007, str. 72. 

Uravnoteženost med delom in družino daje pozitivne rezultate za celotno družbo, zato je 
pomembno, da tej temi tako posamezniki kot tudi država in podjetja posvečajo dovolj 
pozornosti. Povečala se bo zaposlenost, družine bodo imele večji prihodek in večjo 
socialno varnost, na drugi strani pa se bo s tem povečevala enakopravnost med spoloma na 
trgu dela in pri prevzemu družinske odgovornosti (Family-Friendly Policy Can Generate a 
Range of Benefits to Society, 2002).  
 
1.3 Struktura zaposlenih  in vpliv na rodnost 
 
Težave z usklajevanjem delovnih in družinskih obveznosti ima vse večji vpliv na strukturo 
zaposlenih. Čeprav se je zadnja desetletja spremenila zaradi zaposlovanja žensk, pa vseeno 
ta problem omejuje mnoge družine, da bi bila oba starša prisotna na trgu dela. Nekateri 
starši z veseljem ostanejo doma, da bi sami skrbeli za varstvo in vzgojo otrok, vendar je 
veliko več tistih, ki so v to prisiljeni. S tem se povečuje verjetnost, da bodo otroci trpeli 
revščino, saj je ta kar trikrat večja, kot pri otrocih, ki imajo zaposlena oba starša (Babies 
and Bosses: Balancing Work and Family Life, 2008). V skladu z lizbonsko strategijo imajo 
države EU cilj do leta 2010 doseči čim večjo prisotnost žensk na trgu dela, s tem pa bi se 
postopoma zmanjševala zaposlitvena vrzel med moškimi in ženskami. Vendar pa se pri 
tem postavlja vprašanje, kdaj bo odpravljena plačilna vrzel za enako delo moških in žensk. 
Tudi na tem področju je potrebno še ogromno sprememb in vprašanje je, kdaj bodo te zares 
dokončno odpravljene. Evropa se sicer res vse bolj zaveda pomena ravnovesja poklicnega 
in družinskega življenja posameznika, zato je tudi eden izmed ciljev zagotoviti kvalitetne 
in cenovno dostopne vrtce. Vsaka država se po svoje spopada s tem problemom, kot na 
primer skandinavske države in Velika Britanija, ki veliko zaposlujejo za krajši delovni čas, 
zaposleni pa imajo tako dovolj časa, da usklajujejo vse svoje obveznosti. S tem so dosegli 
visoko stopnjo zaposlenosti žensk, kljub temu pa se lahko pohvalijo s precej višjo 
rodnostjo kot večina držav EU (Employment gender gap in the EU is narrowing, 2008).  



 

Raziskave na področju trga dela so pokazale, da je še vedno zelo velik odstotek žensk, ki 
se ne odločijo poiskati zaposlitve prav zaradi družinske odgovornosti. Delež je največji na 
Irskem, v Italiji in Grčiji, kjer je več kot 30 % nezaposlenih žensk, ki bi sicer rade hodile 
na delo, vendar so »prisiljene« ostati doma in skrbeti za družino. S tem problemom se 
najbolje spopadata Danska in Švedska, kjer je samo 3 % nezaposlenih žensk kot razlog 
svoje nezaposlenosti navedlo družinsko odgovornost (Addressing gender equality through 
work-family measures, 2004, str. 3).  
 
1.3.1 Struktura zaposlenih žensk in moških v EU 
 
Ukrepi podjetij, posameznih držav in EU postopoma povečujejo deleže zaposlenih v EU. V 
letu 1997 je delež zaposlenih tako znašal 60,7 %, leta 2006 pa 64,4 %. Cilj EU do leta 
2010 je dvigniti zaposlenost do meje 70 %. Najvišjo zaposlenost, že okoli 70 %, imajo 
skandinavske države, Avstrija in Velika Britanija, najnižjo pa Bolgarija, Italija, Madžarska, 
Malta, Poljska, Romunija in Slovaška, kjer delež zaposlenih ne presega niti 60 % (Europe 
in figures, 2008, str. 248). V povprečju se stopnja zaposlenosti v EU zvišuje, čemur sledi 
tudi Slovenija, kar nazorno prikazuje Slika 3. Na drugi strani pa se posledično uspešno 
znižuje nezaposlenost, kar je še posebno izrazito med leti 2005 in 2007.  

Slika 3 : Stopnja zaposlenosti in brezposelnosti v Sloveniji in EU v obdobju 2000 – 2007 (v %) 

 
Vir: Služba Vlade RS za razvoj, Slovenija včeraj, danes, jutri, 2008. 

Kljub vse večji udeležbi žensk na trgu dela te še vedno niso dosegle ravni zaposlenosti 
moških. Leta 2006 je znašal delež zaposlenih žensk, starih od 25 do 64 let, 57,2 %, kar je 
za 3 odstotne točke več kot leta 2001. Državi, ki se lahko pohvalita z visoko zaposlenostjo 
žensk sta Danska in Švedska, kjer delež presega 70 %, medtem ko je najnižja zaposlenost 
na Malti, znaša le slabih 35 %. Tu je vrzel med zaposlenostjo moških in žensk daleč 
najvišja v primerjavi z drugimi državami EU. Delež zaposlenih moških v EU je še vedno 
precej višji v primerjavi z ženskami. Zaposlenost moških v EU leta 2006 je bila 71,6 %, a 
le 1,5 odstotne točke višja v primerjavi z letom 2001, kar dokazuje trditve o zmanjševanju 
zaposlitvene vrzeli med moškimi in ženskami (Europe in figures, 2008, str. 248–253).  

7 



 

8 

Z vstopanjem žensk na trg dela se je izrazito povečala zaposlenost s krajšim delovnim 
časom. Leta 2007 je kar 30,7 % žensk v EU delalo krajši delovni čas, medtem ko je bil 
delež moških precej nižji, znašal je le 6,9 %. Tudi tukaj izstopajo skandinavske države, še 
posebno Nizozemska, kjer je bilo takšnih žensk kar 74,8 %, in Švica z 58 % deležem, 
medtem ko je ta najnižji v vzhodnih državah EU. V Bolgariji je bilo tako le 2 % žensk in 1 
% moških zaposlenih za krajši delovni čas (Employment gender gap in the EU is 
narrowing, 2008, str. 5).   
 
1.3.2 Vpliv sprememb v strukturi zaposlenih na rodnost 
 
Trend demografskega upadanja je že nekaj časa problem v vseh evropskih državah. Čeprav 
so te v zadnjih letih z različnimi politikami uspele začasno minimalno dvigniti stopnjo 
rodnosti, ta še vedno v nobeni državi ne dosega želenega praga 2,1 otroka na žensko v 
rodni dobi, ki bi bil potreben za obnovo prebivalstva. Zanimivi so podatki, da si Evropejci 
v povprečju želijo več otrok, kot jih dejansko imajo, saj je želja v povprečju 2,3 otroka, a 
realizacija je bistveno nižja (Šterbenc, 2007). Število žensk v rodni dobi se zmanjšuje, saj 
se je število rojstev med leti 1979 in 2003 skoraj prepolovilo, vendar pa ni težava nizke 
rodnosti v tem, da si ljudje ne bi želeli otrok, temveč so vzroki drugje. Med razloge, zakaj 
se ljudje vse kasneje odločajo za prvega otroka in za manjše število otrok, spadajo vse 
daljše obdobje izobraževanja, kasnejša rešitev stanovanjskega in ekonomskega problema, 
soočanje z brezposelnostjo in z zaposlitvijo za določen čas ter vse daljšimi delovniki, 
težave z varstvom otrok, dragimi vrtci in konec koncev tudi soočanje s pomanjkanjem časa 
za usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti (Šircelj, 2008). Vsi ti faktorji imajo 
velik vpliv, da se posameznik odloči imeti otroka ali ne, saj je otrok tudi finančno breme, 
ki si ga marsikdo ne more privoščiti.  
 
Stopnja rodnosti v številnih državah ne presega niti 1,5 otroka, kar je sicer povprečje v EU 
(Šterbenc, 2007). Najbližje želeni meji je Islandija, stopnja rodnosti je v letu 2006 dosegla 
celo 2,08 otroka, sledijo pa ji Francija, skandinavske države, Irska in Velika Britanija, kjer 
je stopnja rodnosti malo višja od 1,8. Ostale države imajo bistveno nižjo rodnost, med 
njimi je tudi Slovenija, kjer je bila stopnja rodnosti leta 2006 samo 1,3 in je bila med 
najnižjimi v EU (EUROSTAT, 2008). Ob takšnem demografskem trendu bo tako Evropa 
čez 40 let imela skoraj 70 milijonov manj prebivalcev (Europe in figures, 2008, str. 20). 
Zanimivo je, da imajo najvišjo rodnost prav države, kjer je delež zaposlenih žensk najvišji, 
na primer v skandinavskih državah, vendar pa je ob tem potrebno omeniti tudi vrsto dela, 
saj so tu ženske v večini zaposlene za krajši delovni čas. Velik vpliv imajo seveda podjetja 
in politika držav, ki lahko z zakonodajo in ukrepi fleksibilnega dela veliko prispevajo k 
rešitvi tega problema in zagotovijo, da bodo zaposleni lahko bolje usklajevali delovne in 
družinske obveznosti ter se tako lažje in hitreje odločili za otroka. Raziskave so pokazale, 
da imajo tako višjo rodnost prav države, kjer imajo visoka nadomestila ob porodniškem in 
starševskem dopustu ter državne pomoči za mlade družine, kjer je zaposlenost žensk 
visoka in delajo v večini za krajši delovni čas. V nasprotju s tem pa se z nizko rodnostjo 
srečujejo države, kjer je visoka brezposelnost, velika razlika med plačami moških in žensk 
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ter nizka fleksibilnost dela (Can Policies Boost Birth Rates?, 2007). Nizka rodnost ne 
pušča dramatičnih posledic le za trg dela, temveč tudi za pokojninski in zdravstveni sistem, 
saj oba v evropskih državah temeljita na tako imenovani medgeneracijski vzajemnosti. Z 
zmanjšanjem števila mlajše in srednje generacije, ki vplačujeta v pokojninsko in 
zdravstveno blagajno, tako ne bomo zagotovili zadovoljive vzdržnosti današnjih sistemov. 
 
1.4 Težave zaposlenih zaradi družinske odgovornosti 
 
Zaposleni se kljub vse glasnejši politiki podjetij in držav, ki spodbujajo enakost spolov na 
trgu dela in pri prevzemu družinske odgovornosti, še vseeno prepogosto soočajo z 
vsakodnevnimi problemi povezanimi s to tematiko. Čeprav naj bi se tako države kot tudi 
podjetja trudili, da bi čim bolj zadovoljili potrebe svojih zaposlenih, jim omogočili čim 
lažje usklajevanje dela in družine, v praksi še zdaleč ni povsod tako.  
 
1.4.1 Težave z varstvom otrok in nego starejših 
 
Velika skrb za zaposlene z majhnimi otroki je prav varstvo otrok v času njihove odsotnosti. 
Vloga javnih vrtcev je v vseh državah ključnega pomena za zagotavljanje otroškega 
varstva. V večini evropskih držav je prostih mest v njih premalo, starši pa ponavadi nimajo 
veliko možnosti, da bi si priskrbeli neformalno varstvo za otroke in bi tako zanje skrbeli 
sorodniki ali sosedje. V EU je sicer viden napredek glede zagotavljanja otroškega varstva, 
vendar pa še zdaleč to ni zagotovljeno za vse otroke. EU si je tako leta 2002 zadala cilj, da 
bo v vseh državah do leta 2008 zagotovljeno varstvo za 90 % otrok starejših od treh let in 
za 33 % otrok mlajših od treh let. V letu 2006 je bilo v EU okoli 30 milijonov predšolskih 
otrok. Od tega je javne vrtce obiskovalo 26 % otrok mlajših od treh let in 84 % otrok do 
starosti ob vstopu v šolo (Childcare in the EU in 2006, 2008). Cilja do leta 2008 niso 
dosegli, saj je bil želen delež za varstvo otrok do treh let dosežen le v petih državah EU, 
medtem ko je le sedem držav zagotovilo varstvo za 90 % predšolskih otrok starejših od 
treh let. Z doseganjem obeh ciljev se tako lahko pohvalijo le Danska, Švedska, Belgija in 
Estonija (Commission of the European Communities, 2008).  
 
Raziskave kažejo, da ima dostop do otroškega varstva velik vpliv na odločitev ljudi za 
prvega otroka ali povečanje družine, poleg tega pa je ključnega pomena za zagotavljanje 
enakosti na trgu dela in pri zaposlovanju žensk. Več kot 6 milijonov žensk v EU poroča, da 
se zaradi družinske odgovornosti odrekajo zaposlitvi ali pa so zaposlene le za krajši 
delovni čas. Četrtina izmed njih kot glavni razlog takšne odločitve navaja prav 
pomanjkanje ali pa cenovno nedostopnost otroškega varstva. EU poudarja, da morajo zato 
države večjo pozornost dati zagotavljanju otroškega varstva, v ta namen pa bo tudi sama 
do leta 2013 namenila pol milijarde evrov sredstev (Starši imajo težave s pomanjkanjem 
otroškega varstva, 2008).  
 
Vse večja ovira za starše je na drugi strani tudi neprilagojenost urnikov šol in vrtcev v 
primerjavi z delovnim urnikom staršev. Vrtci in šole bi se morale bolj prilagoditi 
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spremembam in biti bolj podjetniško naravnani. Ena redkih držav, ki zagotavlja delovanje 
nekaterih javnih vrtcev tudi v popoldanskem in večernem času, je Velika Britanija. Vrtci 
popoldne delujejo z nekoliko manj formalnimi omejitvami, saj starši tja lahko pripeljejo 
otroka, ko to potrebujejo (Pahor, 2003).  
 
Varstvo otrok za vse več staršev predstavlja prevelik finančni zalogaj. Ni težava le v 
pomanjkanju kvalitetnega varstva, temveč tudi v cenovni nedostopnosti le-teh. Dejstvo je, 
da kljub temu, da v večini držav bogati plačujejo višje zneske za enako varstvo otrok kot 
revnejši, pa kljub temu pri večini revnejših staršev ta izdatek zajema relativno večji delež 
družinskega proračuna kot pri bogatih (Commission of the European Communities, 2008). 
Tako mnoge matere ostanejo doma, s tem pa se še poveča revščina med otroki. Kljub 
razvitosti EU tako pod mejo revščine živi že petina otrok, presenetljivo veliko v Italiji in 
Veliki Britaniji, več kot 20 %, najmanj pa na Švedskem, kjer pod pragom revščine živi 4 % 
otrok (Bunjevac, 2008). Tako pomanjkanje fleksibilnosti na trgu dela najbolj škodi prav 
revnim, ki se znajdejo v težko izhodnih situacijah. Starši so prisiljeni delati polni delovni 
čas, mnogi tudi ponoči in v večernih urah, ko je še posebno težko dobiti varstvo, ob tem 
mnogi ne zaslužijo niti toliko, da bi si privoščili varstvo otrok v času njihove odsotnosti, če 
ostanejo doma, je revščina še večja, otroci pa so tako prepuščeni sami sebi. 
 
Del družinske obveznosti pa na drugi strani za vse več zaposlenih predstavlja tudi skrb za 
varstvo starejših oziroma njihovih staršev in bližnjih sorodnikov. Število starejših oseb 
naglo narašča. Če je bilo še leta 1950 le 8 % svetovnega prebivalstva starejših od 60 let in 
leta 2000 že desetina populacije, pa napovedi za leto 2025 predvidevajo, da bo že vsak 
tretji Evropejec starejši od 60 let (Vertot, 2007). S tem se povečujejo tudi potrebe po 
domovih za ostarele, ti pa so že danes v večini držav povsem zasedeni, čakalne dobe se 
podaljšujejo in vprašanje je, če bodo države uspele omogočati ustrezno nego, ki jo bodo 
potrebovali starejši. Najverjetneje bo skrb za njihovo nego v večini padla na njihove otroke 
in sorodnike, torej delovno generacijo.  
 
1.4.2 Diskriminacija zaposlenih zaradi družinske odgovornosti  
 
Medsebojen vpliv dela in družinskih obveznosti lahko vodi tudi do ustvarjanja konfliktov 
med delavcem in delodajalcem, stresov za delavca in njegovo družino, prav tako pa pušča 
negativne posledice na podjetje in celotno družbo. Zaposleni so zaradi družinske 
odgovornosti tudi vse pogosteje žrtev diskriminacije. Tovrstna diskriminacija je ena izmed 
novejših oblik spolne diskriminacije. Delavci so zaradi odgovornosti, ki jo imajo zaradi 
varstva in vzgoje otrok ter nege starejših, slabše obravnavani na delovnem mestu kot 
njihovi sodelavci (UC Hastings College of the Law, 2006).  
 
Najpogosteje so tarča takšne diskriminacije nosečnice in mlade matere, vendar se v 
zadnjem času s tem vse bolj soočajo tudi očetje. V zadnjem desetletju se je število 
primerov, ko so bile ženske diskriminirane zaradi nosečnosti, povečalo za kar 400 %. 
Primeri iz prakse kažejo različne prijeme, katerih se poslužujejo delodajalci, s tem pa 
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poskušajo prikriti, da so bili prosilci zaposlitve ali zaposleni diskriminirani. Po oceni 
ameriške raziskave so ene izmed najbolj pogostih oblik tovrstne diskriminacije naslednje 
(UC Hastings College of the Law, 2006): 

• vprašalniki na razgovorih za delovno mesto glede načrtov o ustvarjanju ali 
povečanju družine, ki vplivajo na odločitev o sprejemu na delovno mesto; 

• nezaposlovanje nosečnic in mladih mater, čeprav enako ali celo bolj ustrezajo 
razpisanim pogojem kot sprejeti kandidati; 

• prekinitev ali neobnovitev pogodbe o zaposlitvi zaradi nosečnosti delavke; 
• podcenjevanje mladih mater in očetov glede sposobnosti za delo ter prisilna 

dodelitev manj odgovornega dela z nižjo plačo in manjšo možnostjo napredovanja; 
• oviranje delavca pri izkoriščanju materinskega, starševskega, očetovskega ali 

bolniškega dopusta ter 
• slabše ocenjevanje delavca o njegovi uspešnosti po prihodu s starševskega dopusta 

brez utemeljenega razloga. 
 
Zaradi neuravnoteženosti dela in družine tako pride do posrednih in neposrednih stroškov, 
ki jih občuti na eni strani podjetje, znotraj njega pa seveda delavci sami. Posledice 
diskriminatornega obnašanja do starševstva na delovnem mestu ter neusklajenosti delovnih 
in družinskih obveznosti so prikazani v Tabeli 3.  

Tabela 3: Stroški povezani z neuravnoteženostjo dela in družine 
Neposredni stroški Posredni stroški 

Nesodelovanje zaposlenih:  
1. večji absentizem 
2. večja fluktuacija zaposlenih 
3. več stavk/ prekinitev dela 

Izguba vitalnosti:  
1. nezadovoljstvo z delom 
2. nizka predanost delu/ podjetju 

Uspešnost pri delu: 
1. slabo razmerje med porabljenim 

časom in kvaliteto dela 
2. več nesreč pri delu 

Zmanjšana kvaliteta medsebojnih odnosov: 
1. nezaupanje 
2. sovraštvo 
3. agresivnost 

Vir: Žaucer Šefman, Gradivo za medije razvojnega partnerstva »Mladim materam/ družinam prijazno zaposlovanje«, 2007,  str. 14. 

Eden izmed razlogov, zakaj dejansko prihaja do diskriminacije s strani podjetja, so prav 
gotovo stereotipi delodajalcev o zaposlenih. Delodajalci, ki se diskriminatorno obnašajo, 
so pogosto prepričani, da so delavci z družinskimi obveznostmi manj predani delu in se mu 
zaradi večjih obveznosti ne morejo stoodstotno posvetiti. Po njihovem mnenju je idealen 
delavec moški srednjih let, z delovnimi izkušnjami in brez družinskih obveznosti ter je 
tako lahko kadarkoli na voljo, da izpolni delovne obveznosti (Addressing gender equality 
through work-family measures, 2004). Veliko podjetij v delavcih, ki so starši, vidi le večjo 
možnost, da bodo zaradi družinskih obveznosti bistveno več odsotni z delovnega mesta, s 
tem pa želijo minimizirati nepredvidljive situacije za podjetje. Vendar pa pozabljajo, da 
verjetno lahko prav vloga starša posameznika naredi še bolj odgovornega, 
komunikativnega in fleksibilnega. Takšno razmišljanje še posebno pogosto pride do izraza 
pri odločitvah o napredovanju višje izobraženih žensk, na primer managerk. Primeri v 
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praksi kažejo, da podjetja pri tem pogosto uporabljajo dvojna merila in delajo očitne 
razlike med moškimi in ženskami. Na eni strani moškemu, ki je poročen, dajejo prednost, 
saj ima tako doma najverjetneje urejene razmere in ženo, ki bo skrbela za družinske 
obveznosti. Na drugi strani pa je po njihovem mnenju pri poročenih ženskah večja 
verjetnost, da bo družini dala prednost pred poklicno kariero. Tako stereotipno velja, da so 
moški boljši managerji in so ti pripeljali celo tako daleč, da je vse več managerk v Evropi 
neporočenih in brez otrok (Dedič & Marn, b.l.).  
 
 
2 UKREPI ZA LAŽJE USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINE 
 
Da zaposleni lahko kar najbolje usklajujejo delovne in družinske obveznosti, je zelo 
pomembno medsebojno sodelovanje tako delavcev in podjetij, kot tudi države, sindikatov, 
šol in vrtcev. Vendar pa je v večini držav tega sodelovanja še vedno premalo, zaposleni 
starši pa se tako soočajo s problemi, kako biti obenem dober delavec in vzoren starš. Ko 
podjetja naredijo korak k odločitvi, da bodo postala družini prijaznejša, je 
najpomembnejše, da sprejete ukrepe udejanjajo tudi v praksi, saj se pogosto dogaja, da 
temu končno ni tako. Prvi in najverjetneje najpomembnejši korak je komunikacija znotraj 
podjetja. Zaposleni morajo imeti možnost, da soustvarjajo družini prijazno politiko 
podjetja. Vsako podjetje in njegova kultura sta unikatna in zahtevata svoje pogoje, da 
uspešno delujeta. Izziv za vsako podjetje je tako najti način, da čim bolj uspešno združi 
cilje podjetja s potrebami delavcev.  
 
Raziskava med 3100 podjetji na Nizozemskem je pokazala, da sprejeti ukrepi o družini 
prijaznejšem podjetju le temu pustijo predvsem pozitivne rezultate, in sicer (Doorne-
Huiskes & Remery & Schippers, 2003):  

• izboljša se ugled organizacije; 
• izboljša se komunikacija z delavci; 
• zmanjša se odsotnost zaradi bolniških dopustov; 
• poveča se zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi produktivnost; 
• na kratek rok so vidni stroški povezani s sprejetimi ukrepi, vendar se na dolgi rok 

celotni stroški celo zmanjšajo prav zaradi nižje fluktuacije, odsotnosti z dela in 
višje produktivnosti; 

• lahko izkoristijo različne pomoči s strani države v obliki subvencij in 
• navežejo stike z drugimi organizacijami v panogi, ki so uvedle takšne ukrepe, ter na 

ta način še poglobijo njihovo medsebojno sodelovanje.  
 
2.1 Vloga delavcev pri oblikovanju družini prijazne politike podjetja 
 
Komunikacija med vodstvom podjetja in delavci je vsekakor nujna za oblikovanje 
učinkovite družini prijazne politike. Pozitivni rezultati zahtevajo sodelovanje in 
izvrševanje ukrepov obeh strani. Zato je pomembno, da delavci izrazijo svoje želje po 
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spremembah, saj bo podjetje le na ta način lahko uvedlo ukrepe, ki bodo največ prispevali 
k zadovoljstvu zaposlenih.  
 
Razvojno partnerstvo Mladim materam/ družinam prijazno zaposlovanje je opravilo 
raziskavo med mladimi delavci v Sloveniji, ki so starši, in ugotovilo, da kar 62 % mladih 
delavcev obremenjuje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti, obenem pa jih je kar 
58 % mnenja, da delodajalci razumejo njihove potrebe zaradi družinske odgovornosti. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da pogosto delavci od delodajalcev ne pričakujejo večjih 
ugodnosti in ne poznajo svojih pravic, kaj šele, da bi jih poznali podrobno, saj pravice, ki 
jim sicer zakonsko pripadajo, pogosto pripišejo dobri volji delodajalca. Veliko več kot od 
delodajalca pričakujejo od države, ki jim lahko pomaga na primer s cenejšimi vrtci, 
njihovim fleksibilnejšim delovnim časom ali pri reševanju stanovanjskega problema. 
Rezultati raziskave so tudi pokazali, da je kar 13 % anketiranih staršev predčasno 
zaključilo dopust namenjen otroku, kot glavna razloga pa navajajo finančne razloge ali pa 
nenaklonjenost s strani nadrejenega (Černigoj Sadar & Kanjuo Mrčela, 2006, str. 2). 
 
Delavcem primanjkuje znanja o njihovih pravicah, ki jih imajo kot starši, kar seveda 
delodajalci lahko s pridom izkoristijo. Raziskava v Ameriki je pokazala, da si kar 80 % 
delavcev želi večje fleksibilnosti organizacije dela in delovnega časa. Na drugi strani pa jih 
je obenem 40 % mnenja, da bo takšna želja, če jo bodo izrazili delodajalcu, negativno 
vplivala na njihovo možnost napredovanja. 78 % delavcev med njimi skrbi, da jim bodo 
delodajalci manj zaupali in se bo poslabšal njihov medsebojni odnos, 44 % ljudi pa meni, 
da jim delodajalec ne bo ugodil kljub izraženi želji (Workplace fleksibility 2010, 2006). 
Med zaposlenimi tako v veliki meri vlada strah pred delodajalcem, da bodo s tem, ko bodo 
izrazili svoje želje ali pa na primer v celoti izkoristili dopust namenjen otroku, poslabšali 
svoj položaj na delovnem mestu.  
 
Podobno kot v Ameriki tudi praksa v evropskih državah kaže, da se zaposleni bojijo 
izraziti zahteve po večji fleksibilnosti. Država, kjer so delavci dejansko največkrat izrazili 
zahteve po fleksibilnem delovniku, je Nizozemska, kjer je v letu 2003 takšne zahteve 
izrazilo 14 % zaposlenih. Medtem je na primer v Veliki Britaniji le 3,5 % delavcev v tem 
letu zaprosilo za krajši delovni čas, v Nemčiji pa manj kot 0,5 % zaposlenih. Še vedno je 
prevelika razlika med številom ljudi, ki si želijo večje fleksibilnosti, in tistimi, ki dejansko 
delodajalcu izrazijo to željo. Petina Evropejcev in več kot tretjina Evropejk bi rajši delalo 
krajši delovni čas, vendar pa se temu več kot polovica izmed njih, bodisi zaradi finančnega 
razloga ali pa strahu pred zavrnitvijo prošnje, odpove (Hegewisch, 2005).  
 
2.2 Vloga delodajalcev pri oblikovanju družini prijazne politike 

podjetja 
 
Delodajalci imajo najverjetneje najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju družini prijazne 
politike podjetja, saj lahko s svojimi ukrepi bistveno pripomorejo k izboljšanju pogojev za 
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delavca. Pomembno je, da s takšno strategijo zagotovijo tako imenovano »win-win« 
situacijo in z ukrepi obenem dosežejo večjo organizacijsko učinkovitost in dobro počutje 
delavca. Takšen delodajalec bo prepoznal in poslušal delavčeve želje po spremembi ter 
tako skupaj z njim poiskal ustrezne rešitve (The family friendly workplace, 2004).  
 
2.2.1 Fleksibilna organizacija dela in delovnega časa 
 
Fleksibilna organizacija dela in delovnega časa dandanes postaja nujna v vse več podjetjih 
in je eden glavnih elementov pri uveljavljanju družini prijaznega delovnega okolja. Delavci 
v takšni ureditvi dela vidijo več pozitivnih rezultatov, saj jim po njihovem mnenju 
omogoča lažje usklajevanje delovnih in osebnih obveznosti, kar vpliva na večjo motivacijo 
in predanost delu. Vendar pa se pozitivni rezultati prožne oblike dela ne nanašajo samo na 
zaposlene, temveč tudi na delodajalce. Ker smo v času globalizacije, podjetja vstopajo na 
številne nove trge, od njih se zahtevajo hitre prilagoditve na spremembe, fleksibilna 
ureditev dela pa jim to dobro omogoča (Lipičnik, 2000). Podjetja morajo tako glede na 
vrsto proizvodne ali storitvene dejavnosti uporabiti ustrezne ukrepe fleksibilne ureditve 
dela, na ta način pa se lahko prilagajo trenutnim potrebam delavcev, strank in v skladu s 
povpraševanjem.   
 
V grobem ločimo formalno in neformalno fleksibilnost, obe pa se vse pogosteje  
uporabljata v praksi. Pri neformalni fleksibilnosti se sklene dogovor med delavcem in 
delodajalcem le na individualni ravni. Na podlagi želje delavca skupaj poiščeta ustrezne 
rešitve. Mnogo oblik fleksibilnega dela, na primer delo s krajšim delovnim časom ali delo 
od doma, je najpogosteje rezultat individualnega dogovora, ki pa je lahko sklenjen tako v 
ustni kot pisni obliki. V nasprotju z neformalno fleksibilnostjo pa pri formalni obliki 
podjetje naredi še korak naprej. Vse večje število podjetij fleksibilne oblike dela 
zagotavljajo s kolektivnimi dogovori in omogočajo vsem zaposlenim, da takšne oblike dela 
tudi koristijo. Ponujajo različne ukrepe, delavec pa se na podlagi lastnih želja in dogovora 
z delodajalcem odloči, katere ponujene ugodnosti bo tudi uporabljal (Workplace 
fleksibility 2010, 2006). 
 
S fleksibilnostjo na delovnem mestu lahko v samo delovno strukturo uvajamo številne 
spremembe glede na čas in kraj opravljanja dela, uvrščamo pa jih v tri temeljna področja 
(Introducing Flexible Work, 2008):  

• fleksibilnost lokacije opravljanja delovnih obveznosti (delo na daljavo in delo od 
doma s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije); 

• fleksibilnost delovnega časa (fleksibilne ure dela, polovični ali krajši delovni čas, 
delitev delovnega mesta, zgoščen delovni teden);  

• fleksibilnost vezana na pogodbo o zaposlitvi (outsourcing, agencijski delavci, delo 
za določen čas, priložnostni delavci).  

 
V konceptu fleksibilnega delovnega časa se lahko podjetja poslužujejo veliko različnih 
ureditev. Delodajalci lahko od zaposlenih zahtevajo prisotnost na delovnem mestu v 



 

določenih in vnaprej dogovorjenih časovnih okvirih, pri tem pa jim puščajo večjo svobodo 
glede začetka in končanja delovnega dne. Na drugi strani lahko delavcem vnaprej 
opredelijo fiksno število delovnih ur, ki jih morajo opraviti na delovnem mestu, o izbiri 
najustreznejših delovnih ur za obe strani pa se delavec in delodajalec predhodno 
dogovorita. Včasih so lahko dogovori bolj neformalni, dovoljena je svobodna fleksibilnost 
na dnevni ravni, kar pomeni, da delavec lahko vsak dan drugače koristi ugodnosti, na 
primer z različno izbiro časa za kosilo ali pa predhoden prihod in zgodnejši odhod z dela 
(Making work arrangements more family-friendly, 2004).  
 
Poleg fleksibilne ureditve samega delovnega časa pa je med podjetji vse bolj priljubljen 
tudi tako imenovani »time banking«. Delavci beležijo delovne ure na individualni časovni 
račun, ko delajo preko dogovorjenega obsega ur, nato pa dodatne ure koristijo v primeru 
nujnih osebnih ali družinskih obveznosti (Making work arrangements more family-
friendly, 2004). Vse takšne oblike delavcu lahko omogočijo lažje usklajevanje svojih 
obveznosti. V praksi pa se izvajajo še številne druge rabe fleksibilnega dela, saj lahko 
vsako podjetje doda svoje pogoje in oblike takšne ureditve dela.   
 
Najpogostejša oblika prožne ureditve delovnega časa v evropskih državah je fleksibilnost 
glede prihoda in odhoda z delovnega mesta, seveda v dovoljenih časovnih okvirih. Na 
podlagi rezultatov raziskave med 161 podjetij v Sloveniji, ki imajo več kot 200 zaposlenih, 
imamo v primerjavi z večino razvitih evropskih držav še vedno precej togo ureditev glede 
prožnosti delovnega časa. Slika 4 prikazuje, da je bila v letu 2004 najpogosteje uporabljena 
prožnost v podjetjih v obliki zaposlovanja za določen čas, nadurnega dela, dela ob koncih 
tedna in izmenskega dela, medtem ko je bil fleksibilni delovni čas uporabljen le v slabih 60 
% podjetij. Najmanj so se podjetja posluževala dela na daljavo, sistema zgoščenega 
delovnega tedna in delitve delovnega mesta (Trbanc, 2007).  

Slika 4: Različne oblike prožnega delovnega časa v slovenskih podjetjih leta 2004 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vrsta prožnega dela

D
el

ež
 p

od
je

tij

nadurno delo

izmensko delo

delo ob vikendih

krajši delovni čas

fleksibilni delovni čas

tedensko delo

delitev delovnega
mesta
zgoščen delovni
teden

 
Vir: Trbanc, Increase in flexible forms of work, 2007.
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V zadnjih letih se zaradi vse zmogljivejše informacijske tehnologije povečuje tudi obseg 
teledela oziroma dela na daljavo. »Izraz »teledelo« običajno označuje delo, ki poteka izven 
(oziroma neodvisno) od siceršnje (fiksne) lokacije, pri čemer se uporabljata informacijska  
in komunikacijska tehnologija« (Robinšak & Vehovar, 2001, str. 2). Takšen način dela 
zmanjša čas in stroške, ki jih namenimo za vožnjo na delovno mesto, obenem pa delavcu 
pušča ogromno svobode pri odločitvi, kdaj bo delo opravljal. O porastu teledela kažejo tudi 
študije, saj naj bi v Ameriki leta 1997 vsaj enkrat na mesec delalo na daljavo okoli 11,6 
milijona delavcev, medtem ko je bilo leta 2003 takšne možnosti deležnih že 23,5 milijona 
zaposlenih (Making work arrangements more family-friendly, 2004).  
 
Tudi v Evropi se takšen način dela širi, kar prikazuje Slika 5. V letih od 1999 do 2005 se je 
delež delavcev na daljavo skoraj podvojil, že leta 1999 pa naj bi to obliko prožnega dela 
uporabljalo okoli 9 milijonov Evropejcev. Najbolj razširjeno je v skandinavskih državah, 
sledijo Velika Britanija in Nemčija, v preostalih evropskih državah pa je praksa teledela še 
vedno dokaj nizka. V Sloveniji vsaj enkrat tedensko dela na daljavo le okoli 1,5 % 
zaposlenih, približno 4,5 % delavcev se ga poslužuje le občasno, kar nas uvršča v dno 
lestvice dela na daljavo (Teledelo najbolj razvito na Nizozemskem, Slovenija zaostaja, 
2005).   

Slika 5: Delovna sila, ki dela na daljavo (v %) 
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Vir: Flexibility Ltd, Keeping a watch on the world of e-Work, 2008. 

Fleksibilna ureditev dela tako lahko prinaša ogromno prednosti tako za delavca kot tudi 
delodajalca. Vendar pa je pri sklepanju takšnih oblik dela potrebna previdnost na obeh 
straneh. Pomembno je medsebojno zaupanje, dobra komunikacija znotraj podjetja, ustrezen 
in nevsiljiv nadzor ter nenazadnje tudi skrb podjetja, da bo kljub temu, da bo delavcem 
omogočilo večjo fleksibilnost, še vedno imelo dovolj dobro izkoriščene proizvodne 
zmogljivosti.   
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2.2.2 Pomoč delodajalca glede varstva otrok zaposlenih 
 
Ena izmed novejših oblik pomoči podjetja zaposlenim, ki so starši, je možnost varstva 
otrok v času njihovih delovnih obveznosti. Glede na to, da se starši v večini držav soočajo 
z iskanjem varstva za svoje otroke, saj je število mest v vrtcih premalo, za marsikaterega 
starša ta možnost predstavlja veliko pomoč. Podjetje jim tako zagotovi varstvo otrok v 
bližini delovnega mesta ali pa kar v podjetju samem. S tem zaposleni trošijo bistveno manj 
časa, kot če bi otroka peljali v drug kraj in so ob tem še ves čas v njihovi neposredni 
bližini. Prednost takšnih vrtcev je tudi v tem, da se v večini odpiralni časi prilagajajo 
delovnemu urniku staršev.   
 
V Sloveniji smo bili prvič priča takšnemu vrtcu v farmacevtskem podjetju Lek. Že leta 
1974 so se odločili, da bodo svojim zaposlenim ponudili možnost varstva otrok. Vrtec je 
začel delovati leto kasneje kot javno-zasebno partnerstvo. Mestna občina Ljubljana  
financira izpeljavo programa, kot so plače zaposlenih, prehrana in poskrbi za stroške 
tekočega vzdrževanja, medtem ko je Lek odgovoren za vse naložbe. V letu 2008 so 
zgradili nove prostore vrtca in temu projektu namenili 700.000 evrov. Pri vpisu otrok v 
vrtec imajo prednost zaposleni v Leku, v primeru nezasedenosti pa se lahko vpišejo tudi 
drugi otroci. Starši podobno kot v javnih vrtcih plačujejo od 23 do 25 odstotkov 
ekonomske cene vrtca. Najpomembnejša razlika v primerjavi z javnimi vrtci je poleg 
bližine vrtca še odpiralni čas, saj se po potrebi prilagajajo delovnim urnikom staršev in 
organizirajo tudi popoldansko varstvo (Borko, 2008).   
 
V letu 2008 so se za možnost zasebnega varstva otrok svojih zaposlenih odločili tudi v 
Istrabenzu Gorenje. V njihovi poslovni stavbi v Novi Gorici so odprli Hišo otrok. Vzgoja 
in varstvo otrok se nekoliko razlikujeta od običajne prakse v javnih vrtcih, saj delujejo po 
metodi Montessori, ki spodbuja ustvarjalnost otrok. Tudi pri njih so poudarili, da se bo 
urnik prilagajal potrebam staršev. Njihov edini vir financiranja so prispevki podjetja in 
staršev, ki za celodnevno oskrbo s kosilom odštejejo 24 evrov (Jal, 2008).  
 
Podobne prakse so razširjene tudi v tujini. V letu 2005 je trgovsko podjetje Metro Group, 
ki je eno izmed največjih delodajalcev v Düsseldorfu v Nemčiji, odprlo dvojezični vrtec za 
65 otrok v starostnem obdobju od štirih mesecev do šest let. S tem so po njihovih besedah 
naredili velik korak v smeri družbene odgovornosti podjetja in pritegnili pozornost visoko 
usposobljenih žensk in managerjev (Metro Group opens its bilingual company 
kindergarten 'Metro-Sternchen', 2005). Eno izmed podjetij v Evropi, ki se tudi lahko 
pohvali z  možnostjo varstva  otrok svojih zaposlenih, je General Electric Money Bank v 
Latviji.   
  
Nekaj podjetij v Evropi se je tako že odločilo za takšno obliko pomoči, ki je za starše zelo 
dobrodošla in menim, da bo v prihodnosti takšnih ukrepov še več. Če bodo podjetja želela 
obdržati visoko kvalificirano in kvalitetno delovno silo, bodo morala pokazati bistveno 
večje zanimanje za delavčeve potrebe. Poleg številnih prednosti, ki jih ponuja takšna 
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oblika pomoči, pa bo potrebno paziti, da to ni le še ena od potez podjetja, da bi delavce dlje 
zadrževal na delovnem mestu, ti pa ne bi mogli uporabiti izgovora, da nimajo varstva za 
otroka. Otroci ne morejo ves dan prebiti brez staršev, pod varstvom tuje osebe. S tem bi 
naredili le korak nazaj glede ukrepov boljšega usklajevanja delovnih in družinskih 
obveznosti. 
 
2.3 Vloga države pri zagotavljanju lažjega usklajevanja delovnih in 

družinskih obveznosti 
 
Države pogosto nasprotujejo neposrednemu vmešavanju na trg dela, saj so mnenja, da je to 
področje najprimerneje pustiti samim pogajanjem med delavci oziroma sindikati ter 
podjetji. Vendar pa je za nove izzive in probleme, kot so na primer demografske 
spremembe, vendarle odgovorna tudi politika držav. Nadaljevanje takšnega trenda, kot je 
že nekaj časa prisoten v vseh razvitih evropskih državah, pušča resne posledice na 
prihodnjo obliko družbe in obenem predstavlja grožnjo za finančno stabilnost socialnih 
sistemov. Iskanje rešitev za zviševanje prenizke rodnosti le ni prioriteta in v najvišjem 
interesu delavcev in delodajalcev, ampak bi morala biti glavna skrb politike držav. To 
dokazuje tudi anketa med slovenskimi delavci, saj ti bistveno več ukrepov za izboljšanje 
pogojev dela in višjo rodnost pričakujejo od države in ne toliko od podjetij.  
 
Prakse v evropskih državah kažejo, da lahko kljub visoki zaposlenosti žensk z družini 
prijazno politiko bistveno pripomorejo k višji rodnosti in višjemu zadovoljstvu delavcev. 
Države se tako poslužujejo različnih oblik družini prijazne politike. Nekatere dajejo večjo 
možnost materam, da dlje časa po rojstvu otroka ostanejo doma in skrbijo zanj, spet druge 
večjo pozornost namenjajo skrbi za večje zagotavljanje števila mest v javnih vrtcih in čim 
nižjo ceno. Različne prakse med državami so tudi glede možnosti prerazdelitve 
starševskega dopusta med očete in matere ter različni socialni transferji in davčni ukrepi, 
kot so nižje davčne obremenitve za delavce, ki so starši (Can Policies Boost Birth Rates?, 
2007, str. 6). Na drugi strani pa se pogosto kažejo slabosti takšnih ukrepov v tem, da 
staršem pomagajo le v obdobju okoli rojstva otroka in v najzgodnejšem otrokovem 
otroštvu, z leti pa je pomoči kljub potrebam vse manj, starši pa so prepuščeni lastni 
iznajdljivosti. Vendar države konec koncev z zakonodajo prispevajo bistven delež k 
zagotavljanju osnovnih delavčevih pravic in vsaj s tem poskušajo zagotoviti enakost 
osnovnih pogojev in pravic v vseh podjetjih.   
 
2.3.1 Pravica do krajšega delovnega časa in odsotnosti z dela zaradi družinske 

odgovornosti  
 
Nekatere države iskanju rešitev za zvišanje rodnosti namenjajo premalo pozornosti, spet 
druge se z demografskimi spremembami hitro in učinkovito spopadajo. Prvi zakoni, ki so 
bili sprejeti z namenom varovanja žensk na trgu dela, so bili leta 1840 v Veliki Britaniji. 
Prepovedovali so žensko delo v rudnikih in močno omejevali njihovo nočno delo. Po 
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zgledu Velike Britanije so tudi druge evropske države sprejemale podobno zakonodajo, ki 
je omejevala težko fizično delo žensk, delo v nočnih izmenah in predolgih delovnikih. Z 
zakoni so tako države skušale zagotoviti varnost družinske odgovornosti žensk ter obenem 
spodbujale enako plačilo in enake možnosti na delovnem mestu za oba spola. V evropskih 
državah tudi dandanes skušajo vlade, na področju varovanja družinske odgovornosti, 
zagotoviti podporo delovnim družinam. Te vključujejo širok spekter pobud, kot so 
prilagodljiv delovni čas, delo na daljavo oziroma teledelo, porodniški in starševski dopust 
itd. (Grosso & Smith, 2008). Primer dobre prakse sta Nizozemska in Velika Britanija, saj 
sta eni izmed prvih držav, ki sta uzakonili fleksibilno delo. Na Nizozemskem tako lahko 
delavci, zaposleni v podjetjih z več kot desetimi delavci, zahtevajo večjo fleksibilnost dela 
zaradi kateregakoli razloga, saj je to njihova pravica, da s tem lažje usklajujejo vse svoje 
obveznosti. Podobno velja tudi v Veliki Britaniji, kjer lahko starši otrok, mlajših od šest 
let, zahtevajo fleksibilnost delovnega časa (Babies and Bosses: Balancing Work and 
Family Life, 2008).  
 
Pravico do krajšega delovnega časa imajo tudi starši v Sloveniji, in sicer (Pravice iz 
naslova krajšega delovnega časa, 2008): 

• eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do njegovega tretjega leta starosti; 
• eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali 

težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti, vendar 
največ do 18. leta starosti otroka ; 

• eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka do dopolnjenega šestega leta starosti 
mlajšega otroka. 

 
Pravica do odsotnosti z dela zaradi družinske odgovornosti je eden najpomembnejših 
ukrepov pri zagotavljanju lažjega usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti, starši pa 
so tako lahko krajše ali nekoliko daljše obdobje odsotni z delovnega mesta. Starševske 
dopuste ločimo na več vrst, in sicer na porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego 
in varstvo otroka ter posvojiteljski dopust.  
 
• »Porodniški dopust je dopust, ki je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka 

takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem« 
(Starševski dopust, 2008). Lahko ga koristi samo mati, očetje le v skrajnih primerih 
določenih z zakonom, in sicer le v strnjenem nizu polne odsotnosti z delovnega mesta.  

• »Očetovski dopust je dopust, ki je namenjen očetu, da bi že v najzgodnejši dobi otroka 
sodeloval pri njegovi negi in varstvu« (Starševski dopust, 2008). 

• »Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu 
otroka in ga upravičenci nastopijo neposredno (takoj) po poteku porodniškega dopusta« 
(Starševski dopust, 2008). 

• »Posvojiteljski dopust je dopust, namenjen enemu ali obema posvojiteljema, z 
namenom, da se lahko posvojitelj/ posvojiteljica in otrok takoj po posvojitvi v celoti 
posvetijo drug drugemu«  (Starševski dopust, 2008). 
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Trajanje starševskega dopusta in višina nadomestila se od države do države razlikujeta, kar 
prikazuje Tabela 4. Vendar pa veljajo najnižje predpisane meje v EU. Tako je leta 1992 
EU določila najmanj 14 tednov porodniškega dopusta. Proti koncu leta 2008 pa je 
Evropska komisija podala predlog o podaljšanju porodniškega dopusta na 18 tednov, vsaj 
šest tednov bi morale ženske koristiti takoj po rojstvu otroka, ostalo pa po lastni izbiri. 
Takšna dolžina porodniškega dopusta trenutno velja le v 13 članicah EU. S tem želijo 
vplivati na dvig rodnosti in spodbuditi države, da bi ponudile čim več podpore bodočim 
materam, saj je predlog tudi o 100 % nadomestilu plače med porodniškim dopustom (STA, 
2008c).  

Tabela 4: Starševski dopust v evropskih državah 
PORODNIŠKI DOPUST OČETOVSKI DOPUST DOPUST ZA NEGO IN 

VARSTVO OTROKA 
 

trajanje nadomestilo trajanje nadomestilo trajanje nadomestilo 
Belgija 15 

tednov 
82 % za prvi 
mesec, nato 75% 

2  tedna 82 % do 100 % 
nadomestilo 

3 mesece vsak 
starš, do 4. leta 

pavšalno 
nadomestilo 

Danska 18 
tednov 

30 % do 90 % 2 tedna 30 % do 90 % 32 tednov 30 % do 90 % 

Francija od 16 
do 32 
tednov 

84 % 11 dni 84 % 36 mesecev do 
3. leta 

pavšalno 
nadomestilo 
460 €/ mesec  

Italija 130 dni 80 % / / 6 do 11 
mesecev  

30 % 

Nizozem
ska 

16 
tednov 

100 % (zgornja 
meja) 

2 dni 100 % 13 tednov  neplačano 

Finska 17,5 
tedna 

43 % do 82 % 4 tedne 43 % do 82 % 26 tednov 43 % do 82 %, 
plus dodatek 

Velika 
Britanija 

do 52 
tednov 

100 % za prvih 
39 tednov, nato 
pavšalno nadom. 

2 tedna 90 % 13 tednov vsak 
starš do 5. leta  

neplačano 

Švedska 14 
tednov 

80 % 2 tedna 80 % skupaj 16 
mesecev ali  
krajši delovnik 

80 % za prvih 
390 dni, nato 
pavšalno 
nadomestilo 

Slovenija 105 dni 100 % 90 dni 100 % (prvih 15 
dni) 

260 dni  100 % 

Vir: Ray, R. A DetailedLook at Parental Leave Policies in 21 OECD countries, 2008. 

Poleg starševskega dopusta imajo starši v Sloveniji pravico tudi do nekaterih drugih 
ugodnosti iz naslova starševskega varstva in družinskih prejemkov. V primeru posvojitve 
imajo pravico do 150-dnevnega posvojiteljskega dopusta. Vse matere lahko ob rojstvu 
otroka zaprosijo za enkratno denarno nadomestilo, ki je v letu 2008 znašalo 269,9 evrov ali 
pa dobijo opremo za novorojenčka v enaki denarni protivrednosti. V primeru, ko starši po 
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih niso upravičeni do starševskega 
nadomestila, prejemajo starševski dodatek, ki trenutno znaša 188,9 evrov na mesec. Vsi 
starši, katerih dohodek na družinskega člana ne presega 99 % povprečne plače v Republiki 
Sloveniji, lahko zaprosijo za otroški dodatek, ki je namenjen kot dopolnilni prejemek za 
vzgojo in izobraževanje otroka, višina pa je odvisna od dohodka staršev. Veljajo še pravice 
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do posebnih dodatkov, kot so dodatek za veliko družino, dodatek za posebno nego otroka 
in pravica do delnega plačila za izgubljen dohodek, kadar starš prekine delovno razmerje 
ali je prisiljen delati krajši delovni čas zaradi posebne nege otroka (Starševsko varstvo in 
družinski prejemki, 2008).  
 
Po raziskavi EU Švedska ponuja največ ugodnosti glede starševskega dopusta in finančne 
pomoči za starše. Staršem za vsakega otroka omogoča, da koristijo kar 480 dni 80 % 
plačane odsotnosti z dela, in sicer do otrokovega osmega leta starosti. Omogočajo jim 
veliko fleksibilnost glede koriščenja dopusta, saj jim ga ni potrebno vzeti v strnjenem času. 
Izbirajo lahko tudi med polno odsotnostjo z dela ali pa delo s krajšim delovnim časom, za 
preostali čas pa uveljavljajo starševski dopust. Poleg Švedske se po raziskavah EU z 
dobrim sistemom glede starševskega varstva in družinskih prejemkov pohvalijo tudi 
Danska, Finska, Slovenija in Madžarska, v preostalih državah EU pa je nadomestilo in 
trajanje starševskega dopusta precej bolj skromno in v nekaterih primerih celo neplačano 
(Parental leave in European companies,  2007, str. 5). V primerjavi z drugimi državami 
ima Slovenija najdaljši očetovski dopust, traja 90 koledarskih dni, očetje pa ga morajo 
prvih 15 dni izkoristiti do otrokovega šestega meseca starosti, ostalo pa do otrokovega 
tretjega leta. V prvih petnajstih dneh prejemajo očetovsko nadomestilo, nadaljnjih 75 dni 
pa država zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost do višine minimalne plače 
(Starševsko varstvo in družinski prejemki, 2008).  
 
2.3.2 Zaščita mater in pravica do dojenja 
 
Ena izmed temeljnih nalog delodajalca je zagotoviti delovne pogoje, ki ne ogrožajo zdravja 
delavca. Še posebno velik poudarek bi morali zagotavljanju takšnih delovnih pogojev 
dajati v primeru noseče delavke. Delovno okolje nikakor ne bi smelo ogrožati njenega 
zdravja in zdravja otroka, zato je dolžnost delodajalca, da takšne pogoje dela tudi zagotovi. 
Zaradi porasta diskriminacije na delovnem mestu zaradi nosečnosti se poraja vprašanje, 
koliko delodajalcev dejansko skrbi za takšno delovno okolje, če nekateri ne zagotavljajo 
niti takšne politike podjetja, ki bi preprečevala diskriminacijo nosečih delavk.  
 
V ta namen so bili sprejeti tudi pomembni mednarodni dokumenti, ki varujejo delavce 
zaradi starševstva in njihove otroke. Eni izmed pomembnejših dokumentov so tako 
(Plešnik, b.l.): 

• dokumenti sprejeti s strani Sveta Evrope (Evropska socialna listina (sprejeta 1961, 
dopolnjena 1996), Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(1950), Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic); 

• dokumenti sprejeti s strani Generalne skupščine Združenih narodov (Splošna 
deklaracija o človekovih pravicah (1948), Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah (1966), Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (1966), Deklaracija 
Združenih narodov o otrokovih pravicah (1959)). 
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Z namenom, da bi bodočim materam zagotovili pravico do dela, ki ne ogroža njihovega 
zdravja in zdravja otroka, se bori tudi mednarodna organizacija dela – International Labour 
Office (v nadaljevanju ILO). Že leta 1919 so izdali prvo različico konvencije o zaščiti 
mater The Maternity Protection Convention, ki so jo morale spoštovati vse njene članice. 
Konvencija je zadevala ženske, zaposlene v javnem sektorju ter v industrijskih in trgovskih 
obratih. Njihove zahteve so bile, da bi matere 12 tednov po rojstvu otroka imele pravico do 
materinskega dopusta, denarnega nadomestila, dnevnega odmora za dojenje otroka in 
zaščito delavke proti odpustu v času odsotnosti z dela zaradi potreb otroka (Maternity 
protection, 2004). Počitek in materina skrb za otroka po porodu je ključnega pomena pri 
zagotavljanju njunega zdravja. Tako je ILO s sprejetjem The Maternity Protection 
Convention No. 183 razširila čas porodniškega dopusta na 14 tednov, najmanj 6 tednov ga 
morajo matere izkoristiti po porodu. Novost je bil tudi čas za dojenje, do katerega so imele 
pravico doječe matere in so ga lahko koristile do otrokovega drugega leta starosti 
(Maternity protection, 2004). Tudi v Sloveniji 193. člen Zakona o delovnih razmerjih 
(2007) določa, da ima delavka, ki doji in dela polni delovni čas, pravico do odmora za 
dojenje med delovnim časom, in sicer najmanj eno uro dnevno. 
 
2.3.3 Predšolska vzgoja in izobraževanje v javnih vrtcih 
 
Predšolska vzgoja je v državah EU urejena različno. Eno izmed najbolj pestrih oblik 
varstva predšolskih otrok ponujajo na Švedskem. Med prvim in petim letom starosti lahko 
otroci obiskujejo javne vrtce, v šestem letu pa se vključijo v tako imenovani predšolski 
razred. Razširjene so tudi »vzgojno-varstvene družine«, kjer otroci obiskujejo varstvo na 
domovih njihovih varuhov. Za tiste starše, ki so doma in sami pazijo otroke, ti pa ne 
obiskujejo nobene institucije predšolske vzgoje, so ustanovljeni »odprti vrtci«, kjer se vsi 
lahko srečujejo in izmenjajo medsebojne izkušnje (Avsenik, 2007).  
 
Velike razlike so tudi glede stroškov varstva in vzgoje predšolskih otrok. V Avstriji otroci 
do tretjega leta starosti obiskujejo jasli, nato pa vrtec. Tako jasli kot vrtce v večini 
financirajo predvsem občine in deželne vlade. Starši plačujejo največ 30 % stroškov za 
jasli, povprečno 145 evrov in največ 10 % za vrtec, v povprečju okoli 60 evrov na mesec. 
V Italiji starši za jasli plačujejo med 90 in 460 evri, vrtci pa so brezplačni, saj starši 
prispevajo le manjše prispevke. Podobno je tudi v Španiji, kjer je javno in zasebno varstvo 
otrok med tretjim in šestim letom starosti brezplačno, starši plačujejo le jasli. Tudi v 
skandinavskih državah imajo ugoden sistem financiranja, le malo dražji kot v že omenjenih 
državah. Na Danskem tako starši za predšolsko izobraževanje plačujejo med 169 in 390 
evri na mesec, vendar ne več kot 33 % vrednosti stroškov. Na Švedskem za prvega otroka 
plačajo največ 139 evrov, za drugega 92 evrov in za tretjega 46 evrov mesečno. Podobno 
velja tudi za Finsko, kjer za prvega otroka plačajo največ 200 evrov na mesec in največ 
180 evrov za vsakega naslednjega otroka (STA, 2007).  
 
Slovenski vrtci so po podatkih raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja EU v 
povprečju med najdražjimi v EU. Starši so v Sloveniji razporejeni v osem plačilnih 
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razredov in tako glede na dohodek in premoženje plačujejo kar do 80 % cene vrtca. 
Povprečna cena v letu 2006 je tako znašala kar 490 evrov na mesec za jasli in 296 evrov za 
vrtec (STA, 2007). Da so vrtci občutno predragi, se je strinjala tudi vlada in tako sprejela 
nove ukrepe glede financiranja predšolske vzgoje. S 1. septembrom 2008 je tako stopila v 
veljavo nova novela Zakona o vrtcih, s katero zagotavljajo brezplačen vrtec za drugega in 
vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine. Da pa bodo tudi stroški za ostale otroke 
primerljivi s stroški v drugih evropskih državah, bodo do leta 2014 prepolovili cene za 
otroke med tretjim in petim letom starosti (STA, 2008b).  
 
 
3 DRUŽINI PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE V EVROPI 
 
Širši koncept, iz katerega izhaja ideja o družini prijaznih podjetjih, je koncept družbeno- 
odgovornih podjetij. Podjetja, katera lahko opredelimo kot družbenoodgovorna, pri 
vsakodnevnem poslovanju skrbijo za okolje in družbo. Svoje cilje, ugled in trajnostni 
razvoj želijo doseči na temelju dolgoročne odgovornosti znotraj in zunaj podjetja. Njihova 
pomembna skrb je zadovoljstvo zaposlenih, skrb za okolje, ravnanje z odpadki ter dobri 
odnosi s poslovnimi partnerji, skupnostjo in končnimi uporabniki. Podjetja druga drugemu 
dajejo motivacijo in zagon za takšno politiko, saj so prisotni vse večji pritiski 
dobaviteljskih in proizvodnih verig. Vse pogosteje družbenoodgovorna podjetja sodelujejo 
predvsem s tistimi, ki tudi sami težijo k takšni politiki. Zaradi pozitivnih rezultatov se tako 
trend družbenoodgovornih in družini prijaznih podjetij širi. Temu sledijo tudi podjetja v 
Sloveniji. Vendar pri nas večina takšnih podjetij največ pozornosti daje le odnosu do 
skupnosti z različnimi donacijami in sponzorstvi kulturnikom, športnikom in humanitarnim 
akcijam. Nekoliko manj jo posvečajo skrbi za okolje, prepogosto pa pozabljajo na odnos 
do zaposlenih. V nasprotju s Slovenijo dajejo temu mnogo večji poudarek podjetja v Veliki 
Britaniji, skandinavskih državah in na Nizozemskem, kjer želijo čim prijaznejše delovno 
okolje, spodbujajo delavčevo inovativnost ter jih vključujejo v kulturne in športne 
aktivnosti  (Pavlin, 2007).  
 
Podjetja, ki ne izvajajo družini prijazne politike, se pogosto izgovarjajo, da takšni ukrepi za 
njih predstavljajo previsoke stroške, ki si jih ne morejo privoščiti. Raziskava v Veliki 
Britaniji je pokazala, da je 13 % britanskih delodajalcev omenilo stroške kot glavni 
problem izvajanja takšne politike (Hegewisch, 2005). Vendar pa rezultati podjetij, ki že 
izvajajo družini prijazno politiko, pogosto kažejo ravno nasprotno. Nekateri ukrepi res 
nekoliko povečajo stroške podjetja, vendar moramo upoštevati dolgoročni vidik. 
Organizacije se dolgoročno srečujejo z nižjo fluktuacijo, z višjo produktivnostjo, 
zadovoljstvom zaposlenih in celo z večjim dobičkom. Britanska podružnica podjetja 
Xerox, ki se ukvarja s prodajo in servisiranjem strojne in programske opreme, je ocenila, 
da je prav zaradi ukrepov fleksibilne ureditve dela in prijaznejše politike glede odsotnosti z 
dela v petih letih prihranila več kot milijon britanskih funtov. Podobno poroča tudi 
britanska banka Lloyds TSB. Med leti 1995 in 2000 so po ocenah prihranili 2 milijona 
funtov na leto. Glavni ukrepi so bili povezani s prijaznejšo politiko podjetja glede vrnitve 
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žensk s porodniškega dopusta nazaj na delovno mesto. Podobne ukrepe je uvedla tudi 
ameriška investicijska banka Goldman Sachs. Poročajo o visokem deležu žensk, ki so se 
po porodniškem dopustu vrnile na delovno mesto, podjetju pa tako ni bilo potrebno iskati 
in uvajati nove delovne sile. O zmanjšanju absentizma zaradi družini prijazne politike 
poroča londonska založba Penguin. Stopnjo so znižali na 2,4 %, medtem ko je povprečje v 
panogi  4,8 % (Poelmans & Sahibzada, 2004, str. 412).  
 
Nekatera podjetja še vedno vidijo le stroške, ki jih prinašajo ukrepi družini prijazne 
politike. Pogosto pa ob tem pozabljajo, da imajo verjetno večje stroške prav zaradi tega, 
ker takšne politike ne izvajajo. Raziskava britanske organizacije Childcare 4 Business je 
ugotovila, da ima 97 % podjetij, ki izvajajo družini prijazno politiko, nadpovprečne 
finančne rezultate v primerjavi z 59 % podjetij brez takšne politike. Kar 92 % velikih 
podjetij je navedlo, da ima uvedba družini prijazne politike na splošno pozitivne 
ekonomske učinke. S tem se strinja tudi 77 % zaposlenih, ki so starši, saj so obstoj takšne 
politike navedli kot zelo pomemben dejavnik pri iskanju zaposlitve (Stropnik, b.l.). 
 
Zanimive rezultate je pokazala tudi ameriška študija. Poroča, da je 2,5 % organizacij 
potrdilo, da je absentizem v njihovem podjetju zelo velik problem in jih letno v povprečju 
stane 660 $ na zaposlenega. Za večja podjetja stroški zaradi nepredvidene odsotnosti z dela 
znašajo tudi milijon $ na leto. Kot sem že omenila, je v veliko državah velik problem 
varstvo otrok. Posledice seveda občutijo tudi podjetja, saj se zaradi stresa zaposlenih zniža 
njihova produktivnost in poveča odsotnost z dela. Po ocenah raziskave naj bi to podjetja v 
povprečju letno stalo od 496 $ do 1984 $ na zaposlenega. Na drugi strani pa podjetja, ki že 
izvajajo fleksibilne ureditve dela, poročajo, da je bilo 63 % delavcev zaradi takšne ureditve 
bistveno manj odsotnih z delovnega mesta. Velike prednosti po njihovem mnenju prinaša 
tudi teledelo. Že leta 1996 je telekomunikacijsko podjetje Bell Atlantic poročalo o letnem 
prihranku med 1500 $ in 5000 $ na zaposlenega prav zaradi uvedbe teledela, saj so se med 
drugimi znižali tudi izdatki za najem poslovnih prostorov (Brashler, Kenney & McGuire, 
b.l.). 
 
Nekatere evropske države se tako danes trudijo zvišati zaposlenost, še posebno žensk, 
druge pa s tem nimajo večjih problemov. Svojo politiko zaposlovanja so vsaj zadnja tri 
desetletja vodile preudarno in uvajale družini prijazne ukrepe. Ena izmed najbolj poznanih 
držav po takšni politiki je prav gotovo Nizozemska, katera ima podobno kot Danska in 
Norveška največji delež zaposlenih v Evropi. Še posebno izstopa glede ukrepov fleksibilne 
ureditve delovnega časa. V večini nizozemskih gospodinjstev (53 %) je v letu 2001 veljalo, 
da so bili moški  zaposleni za polni delovni čas, ženske pa za krajšega. V tem letu je bilo le 
dobrih 10 % družin z otroki, kjer sta oba starša delala polni delovni čas, kar je tudi daleč 
najnižji delež v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Tabela 5 (na strani 25) 
prikazuje razmere glede opravljanja dela s polnim ali krajšim delovnim časom tudi po 
ostalih evropskih državah. Največji delež družin, kjer sta oba (moški in ženska) delala 
polni delovni čas, je na Portugalskem (66,5 %), najnižji pa torej na Nizozemskem (10,8 
%). Na drugi strani pa je zanimivo, da je največji delež družin, kjer na delo hodi le eden 
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izmed partnerjev, v Španiji, tesno pa ji sledita Irska in Italija. Vse tri države imajo 
posledično občutno nižjo zaposlenost kot Nizozemska. Če je slednja imela v letu 2006 
skoraj 75 % stopnjo zaposlenosti, pa je na drugi strani Italija le z 58 %. V državah, kjer 
velja, da učinkovito izvajajo družini prijazno politiko (Nizozemska, Francija, Velika 
Britanija ter skandinavske države), je delež družin, kjer na delo hodi le eden izmed 
partnerjev, nižji tudi do 20 odstotnih točk, v primerjavi z Italijo, Irsko in Španijo.  

Tabela 5: Kombinacije dela s krajšim in polnim delovnim časom v družinah po državah 
Delež družin (v %), kjer 

država zasluži le eden 
v paru 

moški PT, 
ženske PT 

moški PT, 
ženske FT 

moški FT, 
ženske PT 

moški FT, 
ženske FT 

Belgija 27,3 1,9 1,7 28,3 40,8 
Nemčija 39,7 0,6 0,7 32,9 26,1 
Grčija 49,7 0,9 0,9 4,7 43,7 
Španija 56,3 0,2 0,4 7,5 35,6 
Francija 36,0 1,2 1,1 16,3 45,4 
Irska 55,5 1,1 / 16,2 27,1 
Italija 53,6 1,3 0,9 13,0 31,2 
Nizozemska 32,7 2,3 1,3 52,9 10,8 
Avstrija 32,6 / 0,9 27,7 38,8 
Portugalska 26,5 / / 7,0 66,5 
V. Britanija 29,8 0,7 0,9 40,0 28,6 

Legenda: PT- part time (krajši delovni čas), FT- full time (polni delovni čas), / - ni razpoložljivih podatkov 
Vir: Doorne-Huiskes  et al., Family-friendly policies in the Netherlands, 2003, str. 457–458. 

 

3.1 Javni izdatki namenjeni družini prijazni politiki 
 
Mednarodna organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD, je v letu 2008 
opravila študijo, kolikšen delež bruto domačega proizvoda (BDP-ja) namenijo posamezne 
države družini prijazni politiki. Državne izdatke za podporo družinam je vključila v tri 
kategorije, in sicer (OECD Family Database, 2008): 

• neposredne denarne pomoči družinam 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; 

• državne izdatke namenjene različnim storitvenim dejavnostim za pomoč 
družinam, kot so neposredno financiranje in subvencioniranje vzgojno- 
izobraževalnih institucij za predšolske in šoloobvezne otroke, pomoč mladim in 
pomoč pri reševanju stanovanjskega problema ter financiranje drugih javnih 
ustanov, ki nudijo pomoč družinam; 

• finančno pomoč družinam skozi davčni sistem, ki vključuje različna davčna 
izvzetja oziroma olajšave za družine z otroki in poročene pare.  

 
Države tako v povprečju namenijo 2,3 % BDP-ja za podporo družinam, seveda pa so med 
njimi odstopanja. Največji delež namenijo Francija, Luksemburg in Velika Britanija, nad 
povprečjem pa so tudi vse skandinavske države. Največ držav največ pozornosti in denarja 



 

nameni neposrednim finančnim pomočem družinam. Nekatere pa se v zadnjih letih bolj 
trudijo z ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja. Slika 6 tako prikazuje javne izdatke 
namenjene družini prijazni politiki v vseh treh ključnih kategorijah. 

Slika 6: Javni izdatki za podporo družinski politiki v državah  OECD-ja  (v % BDP-ja)  leta 2005 

 
Legenda: rumeno-  finančna pomoč družinam skozi davčni sistem, modro- državni izdatki namenjeni storitvenim dejavnostim za pomoč 

družinam, rdeče- neposredne denarne pomoči družinam z otroki. Pri državah, kjer ni označenega rumenega dela (davčne olajšave), 
podatki niso bili razpoložljivi ali pa so zanemarljivi.   

Vir: OECD Family Database, 2008, str. 2. 

Če primerjamo javne izdatke držav namenjene družinski politiki, se zelo dobro opazi, kako 
so ti v večini držav tesno povezani s stopnjo in vrsto zaposlenosti ter stopnjo rodnosti. 
Države, ki kažejo velike interese za reševanje problemov na trgu dela in temu že več let 
namenjajo več javnih sredstev, se lahko pohvalijo z vidnim napredkom na tem področju. 
Tako imajo na primer Francija, Velika Britanija, Irska, Islandija, Belgija, skandinavske 
države in Nizozemska visoko stopnjo rodnosti in zaposlenosti žensk v primerjavi z 
evropskim povprečjem. Podobno velja tudi v obratni smeri, saj se nekatere države, kot so 
Slovenija, Italija, Grčija in Španija, katerih delež javnih izdatkov je pod povprečjem držav 
OECD, soočajo z nizko stopnjo rodnosti ali pa z nizko stopnjo zaposlenosti. Ena izmed 
izjem pri tem pa je Nemčija. Čeprav je prikazano, da namenijo dovolj družinski politiki, pa 
je potrebno poudariti, da njihovi ukrepi na tem področju nimajo dolgoletne tradicije, saj so 
spremembe začeli uvajati pred časom in se tako še vseeno soočajo z nizko stopnjo 
rodnosti, medtem ko je delež zaposlenih nekje v evropskem povprečju.  
 
3.2 Družini prijazno delovno okolje na Nizozemskem in v skandinavskih 

državah 
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Na Nizozemskem in v skandinavskih državah je v primerjavi z ostalimi evropskimi 
državami zadnjih trideset let precej večji trend zaposlovanja žensk z majhnimi otroki. Če v 
večini evropskih držav velja, da majhni otroci pogosto predstavljajo veliko oviro mladim 
materam na trgu dela, pa tega v nordijskih državah skoraj ni opaziti. Politika družini 
prijaznega delovnega okolja ima tu dolgo tradicijo. Države in podjetja ponujajo ugodnosti 
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in finančne podpore z namenom spodbuditi predvsem matere, da je možno uspešno 
uskladiti delovne in družinske obveznosti. S tem so tako pozitivno vplivali na odločitev 
žensk, da se po končanem starševskem dopustu vrnejo na trg dela. Pozitivni rezultati so 
tako prevladali nad stroški države in podjetij, ki jih imajo zaradi starševskega dopusta ter 
ostalih ugodnosti, ki jih ponujajo staršem. Te države pa so bile tudi ene izmed prvih, ki so 
sprejele zakone o družini prijaznejši politiki. Študije so pokazale, da na primer samo 
zakonsko določen starševski dopust dvigne stopnjo zaposlenosti žensk za okoli 4 %. 
Vendar pa so tudi poudarile, da so lahko prisotne negativne posledice takšnih politik, če 
tovrstne sheme delajo razlike po spolu in ne vključujejo moških oziroma očetov 
(Pylkkänen & Smith, 2004). 
 
3.2.1 Nizozemska 
 
Na Nizozemskem je v veljavi tako imenovani »one-and-a half earners model« oziroma eno 
in pol hraniteljski sistem. V več kot polovici družin velja takšna ureditev dela, kjer je eden 
izmed partnerjev zaposlen za polni delovni čas, drugi pa za krajšega. O primernosti takšne 
ureditve so se pojavljale mnoge politične debate. Vendar pa se takšen sistem v praksi 
uspešno izvaja, kar je vzpodbudilo visoka politična zanimanja. Konec leta 2001 so sprejeli 
»Work and Care Act«. Nova shema glede odsotnosti z dela zaradi starševstva je delavcem 
omogočila izkoriščanje ugodnejših oblik odsotnosti. Vključevala je nova pravila glede 
porodniškega in posvojiteljskega dopusta, dala mladim materam več časa namenjenega za 
dojenje, sprejela učinkovitejše ukrepe glede odsotnosti zaradi nujnih zadev v zvezi z 
otroki, omogočila kratkoročno odsotnost ob potrebi nege in varstva otroka ter staršem 
podaljšala dopust za nego in varstvo otroka, vendar pa ni nujno, da je ta tudi plačan 
(Doorne-Huiskes et al., 2003). Določili so, da delavke najmanj 28 dni pred predvidenim 
rojstvom otroka in 42 dni po porodu ne smejo opravljati plačanega dela. Matere so 
upravičene do 16 tednov plačanega porodniškega dopusta, ki pa ga lahko nastopijo že 6 
tednov pred predvidenim porodom. Oba starša imata pravico do neplačanega dopusta za 
nego in varstvo otroka ter do desetdnevnega dopusta za nego otroka v primeru bolezni. 
Tedaj prejemata 70 % nadomestilo plače (Work and care act, 2001).  
 
V zvezi s samim delovnim časom je bil na Nizozemskem sprejet zakonski akt Modification 
of Working hours Act, ki je določal spremembe in prilagoditve glede delovnega časa. 
Delavci imajo zakonsko podporo in s tem pravico izbire o daljšem ali krajšem delovnem 
času, seveda z določenimi omejitvami. Pomembne spremembe so bile sprejete glede 
davčnih olajšav za mlade starše. Velik prispevek vlade je bil tudi glede varstva otrok, saj 
so povečali število mest za javno organizirano varstvo otrok. Okoli 60 % javnega varstva 
je bilo s tem financirano s strani države, starši plačajo prispevke glede na višino plače, 
nekaj pa prispevajo tudi podjetja zaposlenih. Vlada spodbuja tudi zasebno varstvo otrok in 
tako je bilo leta 2001 v povprečju na 100 otrok, starih do 12 let, na voljo 4,53 ustanov za 
vzgojo in varstvo otrok (Doorne-Huiskes et al., 2003, str. 459). Oba pomembna zakonska 
akta in tudi drugi so bili sprejeti z namenom, da podjetjem dajejo neke temelje, na katerih 
bodo nato nadaljevali družini prijazno politiko, bodisi na individualni ali kolektivni ravni. 
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Dopust za nego in varstvo otroka je predpisan kot neplačan, vendar pa se je od 
delodajalcev pričakovalo, da bodo predložili svoje ukrepe in dogovore o plačanem 
dopustu, kar se je ponekod že zgodilo, drugje pa so takšni ukrepi še v pripravi. Delodajalci 
v javnem sektorju že zagotavljajo 75 % nadomestilo dohodka, medtem ko je praksa v 
privatnem sektorju še vedno zelo neenotna. 
 
3.2.1.1 Raziskava med podjetji o družini prijaznih ukrepih 
 
Pred nekaj leti je bila tako med 3100 nizozemskimi podjetji in organizacijami v zasebni in 
javni storitveni dejavnosti opravljena obsežna raziskava na temo družini prijaznih 
podjetjih. Zajemala je podjetja z več kot devetimi zaposlenimi. Odzvalo se je 871 
organizacij oziroma 28 % vprašanih. Raziskava je zajemala vprašanja o ukrepih glede 
fleksibilne organizacije dela in delovnega časa, fleksibilnih oblik zaposlitve, o možni 
odsotnosti z dela zaradi družinskih obveznosti ter ukrepe glede varstva otrok zaposlenih 
(Doorne-Huiskes et al., 2003, str. 460).  
 
Rezultati raziskave so potrdili visoko stopnjo fleksibilnosti v podjetjih. Največja 
fleksibilnost je v povezavi s prihodom in z odhodom z delovnega mesta, saj ima kar 66 % 
preučevanih podjetji oblikovane takšne organizacijske sheme dela, ki to dopuščajo. 
Zaposleni v 64 % organizacijah imajo možnost shranjevati nadure in jih izkoristiti, ko to 
potrebujejo. Skoraj polovica podjetij spodbuja možnost dela s krajšim delovnim časom in 
prav toliko jih ima oblikovane različne programe glede ukrepov varstva otrok svojih 
zaposlenih. Tabela 6 prikazuje tudi ostale programe v podjetjih ter tako kaže deleže 
preučevanih podjetij, ki programe družini prijazne politike že izvajajo ali pa so v pripravi.  

Tabela 6: Delež preučevanih nizozemskih organizacij o družini prijaznih ukrepih podjetij 
Delež nizozemskih podjetij in organizacij (v %) 

program/ projekt 
brez programa 

program v pripravi 
oz. preučevanju 

izvajanje programa v 
praksi 

FLEKSIBILNI DELOVNI ČAS  
fleksibilnost glede prihoda in odhoda 30,3 3,4 66,2 
shranjevanje nadurnega dela 28,7 7,8 63,5 
spodbujanje dela s krajšim del. časom 40,7 7,6 51,7 
delo od doma 60,8 9,7 29,5 
ODSOTNOSTI  
izredna/ zasilna odsotnost  48,4 6,9 44,6 
dolgoročni dopust zaradi nege otroka 61,6 12,1 26,3 
podaljšan starševski dopust 81,7 2,3 16,0 
dolgoročna karierna prekinitev 73,6 11,1 15,4 
podaljšanje porodniškega dopusta 90,1 1,0 8,9 
kratkoročni očetovski dopust 91,6 2,1 6,3 
VARSTVO OTROK  
programi varstva predšolskih otrok  35,1 14,9 50,0 
programi varstva otrok po šoli 57,8 13,5 28,7 

Vir: Doorne-Huiskes  et al., Family-friendly policies in the Netherlands, 2003, str. 462. 
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Organizacije res največ pozornosti namenjajo fleksibilni ureditvi delovnega časa. Izmed 
vseh preučevanih podjetji pa je bilo samo 4 % takšnih, ki ne posvečajo nikakršne 
pozornosti nobenemu izmed omenjenih programov.  
 
Podjetja so se v raziskavi opredelila tudi do njihovega odnosa do zaposlenih, kar prikazuje 
Tabela 7. Večina podjetij, kar 90 %, je poudarila, da je zadovoljstvo zaposlenih ključnega 
pomena, 81 % podjetij pa pri oblikovanju družini prijazne politike upošteva želje delavcev.  

Tabela 7: Pomembnost zaposlenih pri odločitvi glede družini prijaznih ukrepov podjetij  
Delež nizozemskih podjetij in organizacij (v %)  

nepomembno pomembno zelo pomembno 
zadovoljstvo zaposlenih 2,1 8,0 89,9 
zahteve/ želje delavcev 4,3 14,3 81,4 
zmanjšanje absentizma zaradi bolezni 6,8 22,5 70,7 
boljše možnosti pridobivanja novih kadrov 4,7 28,0 67,4 
stroški povezani z olajšavami DPP 4,6 30,9 64,5 

Vir: Doorne-Huiskes  et al., Family- friendly policies in the Netherlands, 2003, str. 463. 

Na prvo mesto so postavili pomembnost odnosa do zaposlenih, sledita pa ožje in širše 
okolje podjetja. Delodajalci so v večini mnenja (71 %), da ukrepi družini prijazne politike 
vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, prav tako pa se poveča ugled organizacije. Vendar pa 
je presenetljivo, da je samo 5 % podjetij mnenja, da se bo zaradi takšnih ukrepov zelo 
povečala produktivnost, 30 % pa jih meni, da bo povečanje le v manjši meri (Doorne-
Huiskes et al., 2003, str. 464). Tako je zanimivo, da se rezultati nekoliko razlikujejo v 
primerjavi z drugimi študijami, kjer veliko bolj poudarjajo večjo produktivnost in manjšo 
odsotnost z delovnega mesta, medtem ko nizozemska podjetja v to ne verjamejo v tako 
zelo veliki meri in so bolj previdna pri napovedih. Z družini prijaznimi ukrepi želijo postati 
bolj atraktivni za nove zaposlene in s tem pritegniti čim bolj izobraženo delovno silo. 
Ključni faktorji, zakaj se nizozemska podjetja odločajo za takšno politiko, so ob tem tudi 
pozitivni finančni rezultati in upoštevanje želja zaposlenih, ki so njihov ključ do uspeha. 
Pri stroških glede ukrepov so po njihovem mnenju v prednosti velika podjetja, ki imajo na 
voljo več finančnih virov ter zaradi večjega števila zaposlenih lažje omogočajo izvajanje 
krajšega delovnega časa in odsotnosti z delovnega mesta. Prav tako na stroške zelo vpliva 
delež žensk v podjetju in delež ljudi starih do 45 let. V tej starostni dobi je večja verjetnost, 
da bodo zahteve zaposlenih o ukrepih družini prijazne politike večje. V podjetju, kjer 
imajo visoko izobraženo delovno silo, pa ta prav gotovo daje spodbudo podjetju, da bo 
ugodilo željam zaposlenih, saj bodo na ta način obdržali kvaliteten človeški kapital 
(Doorne-Huiskes et al., 2003).  
 
3.2.2 Švedska 
 
Danska in Švedska sta si kulturno zelo blizu in ponujata podobno ideologijo državne 
blaginje in oblike družini prijazne politike. Na Švedskem sicer nekoliko več pozornosti 
namenjajo fleksibilnosti glede dopustov in drugih odsotnosti z delovnega mesta ter 
prerazdelitvi odgovornosti med moškimi in ženskami. Obe državi pa se lahko pohvalita kar 
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z 90 % deležem žensk, ki se vrnejo nazaj na delovno mesto po končanem starševskem 
dopustu (Pylkkänen & Smith, 2004). Švedska je tako z ukrepi družinske politike dosegla, 
da je večina žensk prisotna na trgu dela, da vse več moških koristi starševski dopust ter 
tako postala država z visoko stopnjo enakopravnosti obeh spolov in visoko stopnjo 
finančne neodvisnosti žensk.  
 
Podobno kot ostale nordijske države ima tudi Švedska dolgo tradicijo na področju družini 
prijazne politike ter s tem eno najnižjih stopenj revščine med otroki na svetu. Bila je prva 
država, ki je že leta 1974 omogočila očetom plačani starševski dopust. Od tedaj je na tem 
področju sprejela tudi številne reforme. Tudi Švedska se postopoma sooča s staranjem 
populacije, vendar pa je tu že nekaj časa prisoten fenomen priseljevanja tujcev, ki prihajajo 
z družinami ali pa samo zaradi dela iz drugih nordijskih in vzhodnoevropskih držav. Tako 
je zanimivo, da ima že kar petina novorojenih otrok enega ali oba starša, ki nimata 
švedskih korenin. Razlog zanimivosti države za tujce je prav gotovo v prijazni družinski 
politiki, ki pa ne veljajo le za Švede, temveč tudi za tujce. Kar pomeni, da imajo tudi tujci 
enake pravice do izrabe starševskega dopusta in nadomestil, tudi če so bili otroci rojeni v 
drugi državi. Ena izmed zanimivosti je tudi stopnja rodnosti. V zadnjih desetletjih večina 
evropskih držav beleži postopne padce, a na Švedskem ni povsem tako. Stopnja rodnosti je 
padala, a se tudi dvigovala, saj so obdobja, ko je ta sunkovito narasla. Če je leta 1980 le-ta 
znašala okoli 1,7 otroka na žensko v rodni dobi, pa je samo deset let kasneje narasla na 2,1. 
Konec 80. let je bilo namreč švedsko gospodarstvo močno, brezposelnost majhna, na drugi 
strani pa so bile sprejete številne pozitivne reforme na področju družinske politike, ki so 
spodbujale ljudi k ustvarjanju družine. Vse to samo še potrjuje tesno povezanost med 
rodnostjo in ekonomskim stanjem v državi (Family policy in Sweden 2008, str. 4–10).   
 
Kot sem že omenila, je na Nizozemskem v veljavi »one-and-a half earners model«, na 
Švedskem pa spodbujajo popolno enakopravnost spolov na poslovnem in družinskem 
področju. Njihova politika temelji na t.i. »dual earner« modelu, kjer naj bi bila polno 
zaposlena oba starša (Family policy in Sweden 2008, str. 4). Švedska je tako dober primer 
države, ki podpira polno prisotnost moških in žensk na trgu dela, ob tem pa ne daje 
prevelikih državnih finančnih pomoči, temveč skuša pomagati z drugimi ukrepi, ki bi 
delavcem olajšali združevanje dela in družine. Na tem načelu temelji tudi sistem ureditve 
starševskega dopusta, saj je finančno nadomestilo odvisno od aktivnosti delavcev na trgu 
dela pred rojstvom otroka. Tisti, ki pred tem še niso bili prisotni na trgu dela, bodo 
prejemali le nizko denarno nadomestilo, kar naj bi odvrnilo mlade ljudi od neodgovornega 
ustvarjanja družine. Takšen ukrep naj bi spodbudil ljudi, da si najprej ustvarijo socialni 
status in šele nato družino (Family policy in Sweden 2008, str. 7). Tako se ljudje kasneje 
odločajo za otroka, kakor sicer tudi v drugih državah, vendar pa ima to vsekakor pozitiven 
vpliv na nizko stopnjo revščine v državi.  
 
Najpomembnejši cilji družinske politike so na področju zagotavljanja varstva predšolskih 
in šoloobveznik otrok, pomoči staršem, otroških dodatkov ter ostalih nadomestil. Za 
zagotavljanje varstva otrok do 12. leta so odgovorne občine. Njihov cilj je zagotoviti čim 
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kvalitetnejše varstvo in ta čas izkoristiti za dodatno izobraževanje otrok. Od leta 1970 je 
zagotovljeno brezplačno varstvo za šestletne otroke, saj naj bi se tako vsi otroci pripravili 
za vstop v šolo, tudi tisti, ki prej varstva niso obiskovali. Tako je v letu 2007 kar 78 % 
otrok od 1 do 3 let ter 98 % otrok od 4 do 5 let obiskovalo organizirano dnevno varstvo. 
Starši v povprečju krijejo okoli 8 % stroškov. Upravičeni so tudi do skupno 16-mesečnega 
starševskega dopusta, znotraj tega pa sta izključno 2 meseca rezervirana za vsakega izmed 
njiju, brez možnosti prenosa na partnerja. Koristijo ga lahko do otrokovega osmega leta, 
nekateri pa ga porabljajo v kombinaciji s polovičnim delovnim časom. Prejemajo 
nadomestilo, in sicer v višini 80 % posameznikove povprečne mesečne plače, a obstaja 
tudi zgornja meja. Za starše, ki pred rojstvom otroka niso bili prisotni na trgu dela, pa so 
upravičeni le do 18 evrov dnevnega nadomestila. Leta 1974 je država dala pravico staršem, 
da zaradi bolezni otrok vzamejo začasni starševski dopust. Pripada jim do otrokovega 12. 
leta, skupno do 120 dni, razen v primeru težkih bolezni. Ravno tako pa prejemajo 80 % 
denarno nadomestilo (Family policy in Sweden 2008, str. 10–17). Na področju otroškega 
dodatka in ostalih nadomestil je država uvedla še naslednje ukrepe (Family policy in 
Sweden 2008, str. 17): 

• vsi starši imajo pravico do otroškega dodatka, ki mesečno znaša okoli 100 evrov na 
otroka, velike družine pa prejemajo še manjša dopolnila; 

• starši resneje bolnih ali invalidnih otrok imajo pravico do državne pomoči, da lažje 
krijejo stroške v zvezi z zdravljenjem ali pa jim povrnejo razliko v dohodku, ki jo 
imajo zaradi »prisilnega« krajšega delovnega časa; 

• pravica do pomoči pri plačevanju stanovanja ali kredita za stanovanje; 
• državna podpora za otroke ob ločitvi staršev do višine 125 evrov na mesec za 

otroka, in sicer v primeru, ko starš, pri katerem otrok ne živi, ne more plačevati 
prispevkov za vzdrževanje oziroma preživnino. 

 
Poleti leta 2008 so sprejeli nove reforme in uvedli posebni bonus, ki bo povečeval enakost 
spolov. Tako imajo tisti starši, ki enakovredno koristijo starševski dopust, pravico do 
dodatnega denarnega nadomestila. Predvidevajo, da bodo s tem ukrepom še posebno 
vplivali na družine z nižjim dohodkom, ravno tam pa je največji problem pri prerazdelitvi 
družinske odgovornosti od žensk na moške. Novost je tudi podpora za starše, ki do tretjega 
leta ostanejo doma in sami skrbijo za otroke. Ker ne koristijo javnega varstva, so 
upravičeni do 300 evrov pomoči za nego in varstvo otroka. Kritika sprejetih reform pa je v 
tem, da ena spodbuja enakost spolov, druga pa bi jo lahko zavirala (Family policy in 
Sweden 2008, str. 16). 
 
3.2.3 Danska  
 
Danska naj bi bila najboljša evropska država za mlade družine. Takšne rezultate je dala 
študija, ki jo je izvajal Institute for Family policy (IFP). Na leto za podporo staršev in otrok 
namenijo kar 3,8 % GNP1-ja, medtem ko je povprečje v Evropi 2,1 %. V povprečju naj bi 

 
1 Bruto nacionalni proizvod 
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na mesec na vsakega prebivalca namenili 1454 evrov ter s tem poskrbeli za najbolj 
učinkovito in družini prijazno politiko. Prav tako so tudi oni potrdili visoko povezanost 
med ukrepi in podporo družinam ter stopnjo rodnosti, saj so ti eni izmed ključnih 
dejavnikov, ki vplivajo na visoko stopnjo rodnosti na Danskem (The Copenhagen Post, 
2008).  
 
3.2.3.1 Novozymes 
 
Primer danskega podjetja, ki je eno izmed najbolj učinkovitih in uspešnih na področju 
družbene odgovornosti in družini prijazne politike, je Novozymes. Delujejo na področju 
biotehnologije, saj skušajo z bioinovacijami  ponuditi okolju prijazne produkte. Ustvarili 
so že več kot 700 okolju prijaznih ali hitro razgradljivih produktov, in sicer vse od 
tekstilnih izdelkov do encimov za hitro razgradnjo hrane. Ob tem skrbijo za čim nižjo 
porabo vode, elektrike, surovin in odpadkov pri proizvodnji. Danes samo na Danskem 
zaposlujejo več kot 2000 ljudi, proizvodne obrate pa imajo tudi v drugih državah. Pri 
zaposlenih so nekaj časa opazovali prisotnost stresa, ki je velika ovira pri opravljanju dela. 
Ugotovili so, da je ta v večini povezan z njihovim prenatrpanim osebnim in poslovnim 
urnikom. Tako so se leta 2002 še posebno osredotočili na prijaznejšo politiko podjetja do 
zaposlenih in ponudili naslednje ukrepe za reševanje problema (Combining family and 
full-time work, str. 30):  

• materam so omogočili, da koristijo daljši porodniški dopust, kot jim sicer zakonsko 
pripada; 

• zaposlenim so zagotovili kvalitetno varstvo njihovih otrok neposredno v bližini 
delovnega mesta, saj so bili prvi na čakalnih vrstah v tamkajšnjih vrtcih; 

• podjetje jim je ponudilo možnost koristiti storitve nakupov in pranja perila namesto 
zaposlenih (ta ukrep so kasneje zaradi nezanimanja opustili) ter 

• spodbujajo fleksibilne ureditve dela, saj ima vsak zaposleni pravico, da si ustvari 
svoj delovni urnik znotraj določenih omejitev.  

 
Ob tem so kasneje uvedli še kar nekaj ukrepov. Vsi zaposleni, ki so starši, imajo pravico 
do dodatnega tedna dopusta, saj tako lahko več časa preživijo z družino. Pravico do 
prostega dneva imajo vsi, ki se selijo, v primeru poroke pa jim pripadata dva prosta dneva. 
Prav vsi zaposleni so dela prosti 24. in 31. decembra. Zaposlenim ponujajo tudi sprostitev 
v njihovem fitnes centru ter jim v njihovi kantini za simbolično plačilo ponujajo tople in 
hladne jedi, kava ter čaj pa sta brezplačna. Delavci se lahko v primeru osebnih ali 
družinskih težav obrnejo na posvet z njihovo socialno delavko ali pravniki (Benefits in 
Denmark, 2009). S takšnimi ukrepi tako želijo delavcem omogočiti čim prijaznejše 
delovno okolje in jim zagotoviti čim lažje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. 
 
3.2.4 Norveška 
 
Na Norveškem veliko pozornost dajejo opozarjanju na spremembe družinskih vlog očetov 
in mater. Ker se je delež žensk na trgu dela hitro povečeval, je država spodbujala večjo 
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družinsko odgovornost moških. Podobno kot na Švedskem so bili tudi tu že v 70. in 80. 
letih 20. stoletja sprejeti prvi ukrepi na področju družini prijazne politike. Leta 1977 so 
podaljšali trajanje porodniškega dopusta iz 12 na 18 tednov. Med leti 1990 in 2000 je 
država velik poudarek dala spremembam glede materinskega dopusta ter dopusta za nego 
in varstvo otroka, posebno pa so izpostavili tudi očete. Značilnost norveške družinske 
politike je individualna osredotočenost na matere in očete ter njihove pravice, ne pa toliko 
na družino kot celoto, saj želijo, da bi vsak starš prevzel svojo vlogo. Matere so tako 
upravičene do 3-tedenskega plačanega porodniškega dopusta pred predvidenim porodom 
in najmanj 6 tednov takoj po porodu. Očetje imajo pravico do 14-dnevnega neplačanega 
dopusta takoj po rojstvu otroka t.i. »daddy-leave« ter do 4-tedenskega plačanega dopusta 
t.i. »fathers quota«. Slednjega lahko koristijo kadarkoli, v praksi pa ga največkrat takrat, ko 
se matere že vrnejo nazaj na delovno mesto. Do dopusta za nego in varstvo otroka sta 
upravičena oba starša, traja pa lahko 42 tednov (100 % nadomestilo) ali 52 tednov (80 % 
nadomestilo). Od leta 1994 lahko starši do otrokovega 2. leta starosti dopust kombinirajo z 
delom za krajši delovni čas. Oče pa do njega ni upravičen v primeru nezaposlenosti 
otrokove matere. Zaradi takšnih ukrepov se je tako v nekaj letih močno povečal delež 
očetov, ki so koristili svoje pravice. Tako je v letu 2000 kar 85 % očetov izkoristilo 
starševski dopust, medtem kot je bil le-ta leta 1990 samo okoli 2 % (Hyggen & Skevik, 
2003, str. 18–23).  
 
Ob porastu žensk na trgu dela so se delavci skoraj sočasno soočali tudi z vse daljšim 
delovnikom. Država je kmalu posredovala in sprejela novi zakon Work Environment Act, 
ki je dovoljeval maksimalno 40 delovnih ur na teden oziroma 9 ur na dan. Določili so tudi 
standardni delovni čas, ki je 37,5 delovnih ur na teden oziroma 7,5 ur na dan (Hyggen & 
Skevik, 2003, str. 19). Ena izmed pomembnejših reform na področju družinske politike je 
bila sprejeta leta 1998, in sicer »Cash for-care reform« (CFC). Starši, katerih otroci ne 
obiskujejo javnega varstva, so upravičeni do denarnega nadomestila za nego in varstvo 
otroka. Država je tako omogočila materam, da lahko ostanejo doma pri otroku še dve leti 
po poteku starševskega dopusta (neplačan dopust za nego in varstvo otroka, ki velja od leta 
1995) in prejemajo mesečno nadomestilo za nego in varstvo otroka v višini 450 evrov. Po 
končanem dopustu pa se lahko kljub daljši odsotnosti vrnejo nazaj na stalno delovno mesto 
(Hardoy & Schone, 2005, str. 21).   
 
3.3 Družini prijazno delovno okolje v Nemčiji 
 
Nemčija je ena izmed držav, ki se je zelo pozno pričela zavedati problema demografskih 
sprememb in iskati ustrezne rešitve. Dejstvo je, da beležijo eno najnižjih rodnosti, saj 
imajo v povprečju le 8,33 rojstev na 1000 prebivalcev. Še posebno zaskrbljujoče razmere 
so v bivši Vzhodni Nemčiji. Po združitvi Vzhodne in Zahodne Nemčije je v tem delu 
stopnja rodnosti pričela drastično padati. Če je leta 1990 znašala še 1,52 otroka, je le štiri 
leta kasneje padla na 0,7 otroka. To je najnižja stopnja rodnosti, ki je bila kadarkoli 
zabeležena. Na drugi strani se podobno kot druge evropske države soočajo s hitrim 
staranjem populacije in so tako tudi ena izmed držav z najstarejšo populacijo. Leta 2006 je 
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bilo 55 % populacije starih od 20 do 60 let, medtem ko beležijo 17 milijonov ljudi starejših 
od 60 let, kar je četrtina Nemcev. Po statističnih napovedih naj bi s takšnim trendom leta 
2050 delež starejših narasel na tretjino populacije. Vse to seveda pušča posledice na 
pokojninskem in zdravstvenem sistemu. Če je leta 2003 še 100 delovno aktivnih podpiralo 
82 delavno neaktivnih, pa naj bi do leta 2050 to število naraslo iz 82 na 102. Da bi se temu 
lahko izognili, ocenjujejo, da bi se moralo v Nemčijo vsako leto priseliti kar 3,6 milijona 
mladih ljudi (Peus, 2006, str. 2–4). Vendar to vsekakor ni realno pričakovati in je potrebno 
znotraj države poiskati ustrezne rešitve. 
 
Pomanjkanje možnosti za varstvo otrok in slaba podpora materam pogosto pripeljeta do 
tega, da ženske izbirajo med delom in družino in kar tretjina Nemk izbere  kariero. Ženske, 
ki so matere, pa kljub visoki izobrazbi nato na trgu dela ne dosegajo večjih uspehov. 
Mnoge ne opravljajo izobrazbi primernega dela, kar je seveda velika izguba za 
gospodarstvo, saj znanja ne posredujejo nazaj na trg.  
 
Statistike kažejo, da tretjina Nemk nikoli ne postane mater, večina izmed njih je 
neporočenih, a tudi vse bolj izobraženih. Dva ključna vzroka, zakaj prihaja do takšnih 
sprememb, sta po mnenju vlade spremembe v vedenju žensk ter v pomanjkanju možnosti 
varstva otrok. Na drugi strani pa tako večina žensk, ki so brez otrok, odgovarja, da bi se 
zanje odločile, če bi bile razmere na trgu dela bolj naklonjene materam. Glede na to, da je 
Nemčija razvita in napredna država, pa je zanimivo konzervativno razmišljanje nemških 
delavcev. Okoli 28 % zahodnih Nemcev meni, da bi morale biti matere šoloobveznih otrok 
doma in skrbeti za gospodinjstvo, kar 60 % pa zagovarja delovno neaktivnost pri materah 
predšolskih otrok. Samo 5 % zahodnih Nemcev se tako strinja, da matere šoloobveznih 
otrok lahko delajo polni delovni čas, medtem ko je tega mnenja 18 % Britancev in 27 % 
vzhodnih Nemcev (Peus, 2006, str. 11).  
 
3.3.1 Ukrepi države 
 
Nemčija je v zadnjih nekaj letih tako sprejela številne ukrepe in nove zakone na področju 
družinske politike. Ukrepe so razdelili na naslednja tri temeljna področja: finančne podpore 
družinam, zaščita mater in posebne pravice za delavce, ki so starši. 
 
• Finančna podpora družinam 
Starši so upravičeni do otroškega dodatka do otrokovega 27. leta starosti oziroma do 
njegove zaposlitve. Višina dodatka je neodvisna od dohodkov staršev. Za vsakega izmed 
prvih treh otrok znaša 154 evrov na mesec, za vsakega nadaljnjega pa 179 evrov. 
Pomembna novost za starše z nizkimi dohodki je bila sprejeta leta 2005. Ti so upravičeni 
do posebne finančne pomoči, in sicer do višine 140 evrov na mesec za vsakega otroka. 
Takšno pomoč lahko koristijo največ tri leta. Starši, ki delajo manj kot 30 ur na teden, 
lahko zaprosijo za posebno nadomestilo za vzgojo in varstvo otroka. Izbirajo lahko med 
300 evrov na mesec od rojstva pa vse do otrokovega 2. leta ali 450 evrov na mesec do 
otrokovega 1. leta starosti. Do šestmesečne pomoči so upravičeni tudi pari, katerih letni 
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skupni neto dohodek ne preseže 30.000 evrov oziroma 23.000 evrov za samohranilce. 
Država staršem nudi tudi pomoč ob povratku na delovno mesto, če so ti za daljši čas 
prekinili svojo poklicno kariero zaradi varstva otrok ali nege starejših družinskih članov. 
Nudijo jim različne svetovalnice in finančno pomoč pri dodatnem izobraževanju. 
Stanovanjska podpora v obliki finančne pomoči pa je namenjena družinam z nizkimi 
dohodki z namenom pomagati pri plačilu najemnine ali stanovanjskega posojila. Pomoč je 
odvisna od višine dohodkov, velikosti družine in višine najemnine oziroma posojila (Peus, 
2006, str. 6–7).    
 
• Zaščita mater 
Zakonodaja na področju zaščite mater je bila sprejeta z namenom zaščititi matere pred in 
po porodu in jim v tem obdobju zagotoviti večjo finančno varnost. Noseča delavka je tako 
vse od začetka nosečnosti pa do štirih mesecev po porodu zaščitena pred odpustom. 
Delodajalec je ne sme odpustiti razen v primeru stečaja podjetja ali pa zaradi večjih kršitev 
delavke glede njenih obveznosti. Prav tako imajo delodajalci obveznost zagotoviti delovne 
pogoje, ki ne ogrožajo delavkinega in otrokovega zdravja v času nosečnosti. Prepovedano 
je delo ob visokem hrupu ali s škodljivimi snovmi, delo ob nedeljah, praznikih, nočno delo 
in delo na traku. Nosečnice prav tako ne smejo opravljati plačanega dela vsaj 6 tednov pred 
predvidenim porodom in 8 tednov po porodu. Če ženske zaradi nosečnosti ne morejo 
opravljati njihovega dejanskega dela in so premeščene na manj plačano delovno mesto, so 
upravičene do denarnega nadomestila do višine njihove dejanske plače. Država prispeva do 
390 evrov, ostalo je dolžan zagotoviti delodajalec (Peus, 2006, str. 8).     
 
• Posebne pravice za starše 
Da bi staršem dali boljše možnosti za usklajevanje dela in družine, so sprejeli spremembe 
tudi glede koriščenja starševskega dopusta. Ti lahko izbirajo med polno odsotnostjo z 
delovnega mesta ali pa kombinirano z delom s krajšim delovnim časom (na primer med 15 
in 30 ur na teden) do otrokovega tretjega leta. Starši so upravičeni do triletnega 
starševskega dopusta za vsakega otroka. Z namenom zagotoviti kar največjo fleksibilnost 
imajo možnost medsebojno razdeliti dopust in ga postopoma koristiti do otrokovega 
osmega leta. V tem času so starši zaščiteni proti odpustu razen v primeru izrednih 
razlogov. Starši imajo pravico tudi do odsotnosti z dela zaradi bolnih otrok, morajo pa 
predložiti zdravniško potrdilo. Upravičeni so do maksimalno 25 dni bolniške odsotnosti na 
otroka oziroma do 50 dni za starše samohranilce. Pomembne ukrepe so sprejeli tudi na 
področju varstva otrok. Vsi predšolski otroci, ki so starejši od treh let, so upravičeni do 
varstva v vrtcu. Vlada podpira večino vrtcev, starši pa plačujejo med 30 in 300 evri na 
mesec, odvisno od višine dohodka (Peus, 2006, str. 9).     
 
Januarja 2001 je nemška vlada sprejela nove zakone glede zahtev delavcev po krajšem 
delovniku. Tako imenovani »The German Part-time and Fixed Term Employment Law 
2001« je dal zaposlenim staršem pravico, da v organizacijah, kjer je zaposlenih več kot 15 
delavcev, zaprosijo za delo s krajšim delovnim časom ali za fleksibilnejši urnik dela. 
Delodajalci imajo obveznost izpolniti zahteve delavcev, razen če ne dokažejo, da takšen 
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sistem podjetju prinaša nesorazmerno visoke stroške in če se zato poveča nevarnost pri 
delu. O vsem tem pa odloča sodišče (Peus, 2006, str. 9).    
 
3.3.2 Ukrepi podjetij 
 
S tem ko je država sprejela številne ukrepe za družini prijaznejšo politiko, je spodbudila 
tudi številna nemška podjetja, da so izboljšala pogoje dela v tej smeri. Mnogo podjetij je 
tako že ali pa še bo uvedlo ukrepe na področju fleksibilne ureditve dela, večje 
informiranosti zaposlenih, finančne podpore, ukrepe glede varstva otrok, lažjega vračanja 
nazaj na delovno mesto po starševskem dopustu ter ostale indirektne ukrepe za lažje 
usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti.  
 
V nemških podjetjih je najbolj priljubljen fleksibilni delovni čas. V praksi izvajajo tri vrste 
takšne ureditve dela. »Simple flextime« dovoljuje delavcem fleksibilnost glede prihoda in 
odhoda, ne vpliva pa na zmanjševanje števila delovnih ur. Če delavec na delovno mesto 
pride kasneje, potem se zamakne tudi čas njegovega odhoda. »Qualified flextime« daje 
zaposlenim samo določila o obvezni prisotnosti na delovnem mestu, preostali čas pa je 
njihova izbira. Lahko delajo tudi doma, če narava dela to dopušča. Zadnji je tako 
imenovani »trusted flextime«, ki ga izvajajo le tisti, ki zaposlenim popolnoma zaupajo, da 
bodo brez večjega nadzora in omejevanja delovnika kvalitetno opravili svoje delo. 
Zaposleni imajo tako največjo možno svobodo, zaupanje pa je tu ključnega pomena (Peus, 
2006, str. 14). Po vzoru skandinavskih držav se tudi v Nemčiji vse bolj uveljavlja beleženje 
nadurnega dela, nadure pa lahko izkoristijo namesto dopusta. Postopoma tudi vse več 
organizacij dovoljuje delo s  krajšim delovnim časom, delitev delovnega mesta in teledela.  
 
Podjetja poleg fleksibilnosti organizacije dela in delovnega časa uvajajo tudi različne 
finančne podpore delavcem. Spekter takšnih ukrepov je lahko seveda zelo širok in se zelo 
razlikuje od podjetja do podjetja. Pogosto so odvisni tudi od dejavnosti podjetja. Tako na 
primer avtomobilsko podjetje BMW svojim zaposlenim pomaga pri nakupu stvari za nego 
otroka, kot so otroški voziček, oblačila ali pa pri nakupu slušnih aparatov za starejše 
družinske člane. Nemška banka Hypo Vereinsbank zaposlenim ponuja ugodnejša 
zavarovanja in ugodnejšo obrestno mero pri jemanju posojil (Peus, 2006, str. 17). 
 
3.3.2.1 Henkel 
 
Henkel je eno največjih nemških mednarodnih podjetij, saj danes po vsem svetu zaposluje 
okoli 55.000 ljudi. Podjetje v zadnjih letih daje velik poudarek na enakost spolov, saj se je 
v podjetju močno povečal delež žensk, na vodstvenih položajih jih ima 26 %. V letu 1990 
je tako le 4,5 % žensk predstavljalo na novo najeto delovno silo, medtem ko je v letu 2004 
ta delež narasel na 43 % (Eurofound, 2008).    
 
Kako pomembno vlogo imajo njihovi zaposleni, dokazujejo tudi s številnimi ukrepi na 
področju družini prijazne politike. S tem namenom so leta 2002 sprejeli sklep o 
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spodbujanju dela s krajšim delovnim časom, o fleksibilnosti glede začetka in konca 
delovnega časa, o pogovorih z zaposlenimi glede končanja porodniškega oziroma 
starševskega dopusta ter o spodbujanju zaposlenih, da bodo ohranjali in nadgrajevali 
znanja v času odsotnosti z delovnega mesta. Tako na primer od delavk tri mesece pred 
končanim starševskim dopustom pričakujejo odgovor, ali se bodo takoj vrnile na delovno 
mesto ter ali želijo delati krajši oziroma polni delovni čas. Tako ima podjetje dovolj časa, 
da najde ustrezne rešitve ali celo poišče drugo delovno mesto, ki ni slabše plačano, temveč 
bolj ustreza delavkinim zahtevam (Eurofound, 2008).    
 
V letu 2005 so dobili nagrado Success Factor Family 2005 kot družini najprijaznejše 
veliko podjetje, ki jo v Nemčiji podeljujeta Ministrstvo za družino ter Ministrstvo za 
gospodarstvo in delo. Podjetje se trudi čim bolj podpreti zaposlene in razumeti njihove 
obveznosti. V ta namen je ustvarilo posebno skupino znotraj podjetja, ki se trudi vpeljati in 
izboljšati čim fleksibilnejše ureditve dela ter zagotoviti varstvo otrok njihovih zaposlenih. 
Eden izmed prvih ukrepov v tej smeri je bila ustanovitev službe, ki nudi pomoč zaposlenim 
v zvezi z družinskimi zadevami. Nudi jim nasvete ter jim pomaga iskati varstvo za njihove 
otroke ter predlaga varuške in vrtce, ki nudijo potrebne storitve (Henkel awarded prize as 
most family-friendly organization). V okviru podjetja delujeta tudi vrtec in jasli za otroke 
pod imenom Gerda-Henkel-Kindertagesstätte. V njem je prostora za 90 otrok, od tega v 
jaslih vsaj za 15 otrok (Eurofound, 2008). Zaposlenim omogočajo vse možnosti glede 
izrabe starševskega dopusta in jih ne omejujejo. Preko medmrežja jim omogočajo 
pridobivanje dodatnega znanja za delo ter jim tako olajšajo vrnitev nazaj na delovno mesto 
po daljši odsotnosti. V letu 2007 so samo še potrdili svoje dobro delovanje v smeri družini 
prijaznega podjetja in prejeli nagrado Career and Family Audit, ki jo podeljuje nemška 
dobrodelna organizacija Hertie-Stiftung.  
 
Praksa zadnjih desetletij na trgu dela je tako pokazala, kako pomembno je, da se ženskam 
in moškim zagotovi takšno delovno okolje, kjer imajo možnosti kvalitetno opravljati delo 
in biti obenem dober starš. Kjer morajo starši izbirati med kariero in družino, je v večini 
rezultat negativen tako za podjetja kot za celotno družbo. Države se soočajo z nizko 
rodnostjo in nizko stopnjo zaposlenosti žensk, kar seveda ni dobro niti za gospodarstvo niti 
za družbeno okolje. Družini prijazna politika držav in podjetij pa tako zagotavlja takšno 
delovno okolje, ki delavcem omogoča uspešno združevati poklicno in starševsko vlogo.  
 
 
4 DRUŽINI PRIJAZNO DELOVNO OKOLJE V SLOVENIJI 
 
Podobno kot v ostalih razvitih državah so tudi v Sloveniji na delovnih mestih zahtevani vse 
večji kriteriji za kvalitetno opravljanje dela. V vse več podjetjih je ob tem prisotna še 
praksa podaljševanja delovnika, saj je opravljanje nadurnega dela v večini poklicev prej 
pravilo kot izjema in pogosto tudi pogoj za ohranitev zaposlitve ali za možnost 
napredovanja. Takšno delovno okolje le še povečuje konflikte med vlogo starša in vlogo 
zaposlenega. Tako se danes postavlja vprašanje, ali je družini prijazno delovno okolje v 
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Sloveniji prisotno predvsem na papirju in koliko se ukrepi dejansko že izvajajo oziroma 
koliko se v tej smeri trudijo podjetja. Po mojem mnenju država zagotavlja zadovoljive 
pogoje za lažje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Prav gotovo pa bi morali 
delavci več pričakovati in zahtevati od delodajalcev. Ti v večini prelagajo odgovornost na 
državo, saj so njihove pobude za izboljšanje delovnih pogojev maloštevilne. Programi so 
sicer pogostejši v podjetjih z bolj izobraženo delovno silo in v nekoliko večjih podjetjih, 
vendar njihov delež ni prav velik.  
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter skupnost EQUAL v Sloveniji sta z 
namenom, da bi spodbudila čim več podjetij k izvajanju prijaznih ukrepov za zaposlene, 
leta 2006 začela z akcijo družini prijaznih podjetij.  
 
4.1 Odnos do starševstva na slovenskem trgu dela 
 
V Sloveniji se je postopoma razvijala socialna politika, ki podpira starševstvo in poudarja 
enakopravnost spolov. Velik pomen ima prav gotovo sprejeta zakonodaja na tem področju. 
Zakon o delovnih razmerjih ter Zakon o enakih možnostih, sprejeta sta bila leta 2002, 
prepovedujeta kakršnokoli diskriminacijo pri zaposlovanju in delu ter določata pravice in 
obveznosti delavcev in delodajalcev. Pomemben je tudi leta 2001 sprejet Zakon o 
starševstvu in družinskih prejemkih, saj predstavlja podlago za lažje usklajevanje delovnih 
in družinskih obveznosti. Podpira enakopravnejšo razdelitev starševskih pravic, saj je 
uvedel očetovski dopust, ki je namenjen izključno njim in ni prenosljiv na matere. Zakon 
določa tudi trajanje in finančna nadomestila v času starševskega dopusta (Černigoj Sadar & 
Kanjuo Mrčela, 2004, str. 6–7).  
 
V Sloveniji je delovna aktivnost žensk in moških nad povprečjem EU. V letu 2007 je 
znašala 62,6 % za ženske (povprečje v EU-27 je 58,3 %) ter 72,7 % za moške (povprečje v 
EU-27 je 72,5 %). Prav tako moški in ženske, zaposleni za polni delovni čas, opravijo več 
delovnih ur (42,5 ur na teden) kot je povprečje v EU-27 (41,8 ur na teden) (EUROSTAT, 
2008). Za Slovenijo je tako značilna kombinacija zaposlenosti za polni delovni čas ter 
posledično prisotnost neskladja med želenim in dejanskim delovnikom. Na začetku tega 
desetletja sta vsak deseti moški in vsaka tretja ženska želela delati polovični delovni čas, 
vendar je bilo dejansko le 10 % delovno aktivnega prebivalstva zaposlenega za krajši 
delovni čas. V večini evropskih držav obstaja negativna povezanost med zaposlenostjo 
žensk in materinstvom. Tako je bila leta 2003 delovna aktivnost žensk brez otrok v 
povprečju za 13,6 % višja od delovne aktivnosti žensk, ki so matere. Vendar pa takšne 
ugotovitve ne veljajo za Slovenijo. Materinstvo pri nas naj bi bilo pozitivno povezano z 
njihovo večjo zaposlenostjo. V nasprotju s tem pa v EU ni države, kjer ne bi veljalo, da je 
delovna aktivnost moških brez otrok višja od tistih z otroki. Zaradi družinskih obveznosti 
so ženske pogosteje odsotne z delovnega mesta kot moški. Starševski dopust v večini 
koristijo le ženske, medtem ko očetje zelo redko, delež je le okoli 1 %. Precej več očetov 
pa koristi očetovski dopust, okoli 2/3 upravičencev (Černigoj Sadar & Kanjuo Mrčela, 
2004, str. 4–7).  



 

Raziskave kažejo, da k boljšemu usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti dejansko 
največ prispevajo fleksibilne oblike dela in neposredne pomoči staršem, kot je na primer 
pomoč glede varstva otrok. Glede možnih odsotnosti z delovnega mesta zaradi družinskih 
obveznosti se razmere v zadnjih letih postopoma izboljšujejo. Leta 2005 je po podatkih 
raziskave SURS imelo v povprečju okoli 50 % delovno aktivnih ljudi običajno možnost, da 
zaradi družinskih obveznosti vzamejo prost dan in 28 % ljudi, ki to možnost lahko 
izkoristijo le izjemoma, kar prikazuje tudi Slika 7. 

Slika 7: Delovno aktivne osebe (15 – 64 let), ki lahko vzamejo prost dan zaradi družinskih obveznosti in 
nadomestijo manjkajoče ure 
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Vir: SURS: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, Slovenija, 2. četrtletje 2005, str. 6. 

Možnost kasnejšega prihoda in zgodnejšega odhoda z delovnega mesta ima okoli 81 % 
delovno aktivnih. Slika 8 prikazuje, da je med njimi 51,3 % takšnih, ki lahko to možnost 
običajno izkoristijo, 29 % le izjemoma, medtem ko se skoraj 20 % zaposlenih takšne 
fleksibilnosti dela ne more nikoli posluževati. Ob rezultatih pa je potrebno poudariti, da bi 
bil delež zaposlenih, ki teh ugodnosti ne morejo koristiti, večji, če ne bi upoštevali 
samozaposlenih oseb in pomagajočih družinskih članov.  

Slika 8: Delovno aktivne osebe (15 – 64 let), ki lahko zaradi družinskih obveznosti odidejo z dela oziroma 
pridejo na delo vsaj eno uro prej ali pozneje 
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Vir: SURS: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, Slovenija, 2. četrtletje 2005, str. 5. 
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4.1.1 Razvojno partnerstvo Mladim materam/ družinam prijazno zaposlovanje 
 
Evropska skupnost EQUAL slovi po pobudah, s katerimi skupaj s partnerji iz različnih 
držav in sektorjev ustvarja boljše pogoje dela in se bori proti neenakostim na trgu dela, kjer 
se prepogosto srečamo z različnimi diskriminacijami. Njihov glavni cilj je tudi del 
strategije EU, ki želi zagotoviti delovna mesta in vsem omogočiti čim bolj enake pravice. 
Zato si prizadevajo dobiti podporo partnerjev iz različnih regij in sektorjev. Financira se s 
sredstvi evropskega socialnega sklada (ESS) ter iz nacionalnih sredstev. Med leti 2004 in 
2006 je tako Slovenija za izvedbo različnih pobud prispevala 2,1 milijona evrov, medtem 
ko je ESS prispeval 6,4 milijona evrov (Pobuda EQUAL, 2009). Njihovi glavni subjekti so 
razvojna partnerstva, ki združujejo glavne akterje v neki geografski regiji. Partnerji, ki so 
lahko tako iz zasebnega kot javnega sektorja, nato skupaj postavijo jasne cilje in metode, 
kako se čim bolj učinkovito bojevati za izboljšanje pogojev dela (EQUAL, 2009).  
 
Cilj razvojnega partnerstva Mladim materam/ družinam prijazno zaposlovanje je obema 
spoloma na trgu dela zagotoviti enake možnosti, zmanjšati razlike med njima, ob tem pa 
minimizirati prikrito diskriminacijo žensk zaradi nosečnosti in materinstva. V partnerstvu 
sodeluje devet institucij, in sicer: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Zavod Ekvilib, 
Fakulteta za družbene vede, Zavod za informiranje in pomoč brezposelnim in iskalcem 
zaposlitve, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Urad za enake možnosti in Zavod RS za 
zaposlovanje. Njihove glavne aktivnosti zajemajo različna ekonomska in sociološka 
raziskovanja o položaju žensk na trgu dela, izobražujejo in informirajo mlade starše in 
delodajalce, javno izpostavljajo problem diskriminacije ter nenazadnje nagrajujejo tista 
podjetja, ki uvajajo ukrepe za boljše delovno okolje (EQUAL Slovenija).   
 
4.1.1.1 Raziskava razvojnega partnerstva o usklajevanju dela in starševstva v Sloveniji 
 
Razvojno partnerstvo je na temo usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja opravilo 
različne raziskave med mladimi starši, starih od 22 do 35 let, ter delodajalci. Zaključki 
glede zaposlitvene situacije mladih so podali ugotovitev, da ima ta velik vpliv na 
oblikovanje družine. Med zaposlenimi za nedoločen čas ima večina otroke (60 %), medtem 
ko je na drugi strani večina zaposlenih za določen čas brez otrok (66 %). Otroke ima tako 
74 % zaposlenih za nedoločen čas in samo 17 % za določen čas. Mladi so v večini kot 
pogoj za ustvarjanje družine na prvem mestu navedli redno službo, takoj zatem urejen 
stanovanjski problem, ki je pri nas zadnje čase velika težava za mlade družine, ter 
nenazadnje tudi ugodnejše delovne pogoje. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je kar tretjina 
mladih izrazila velike dvome o obdržanju obstoječe službe v primeru, če bi si ustvarili 
družino. V povprečju mladi plačanemu delu namenijo 47 ur na teden, ob tem pa je tretjina 
mnenja, da delodajalci preveč pričakujejo od njih. Večina jih dela polni delovni čas, krajši 
delovni čas pa bi želelo 18 % vprašanih. Glede odsotnosti z dela 13 % staršev poroča, da je 
predčasno zaključilo dopust namenjen negi in varstvu otroka. Glavni razlogi so bili 
predvsem finančni in nenaklonjenost nadrejenih do popolne izrabe dopusta. Podobne 
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razloge navajajo tudi očetje, ki niso izkoristili očetovskega dopusta, kar pomeni, da so še 
vedno preveč prisotni pritiski delodajalcev, ki delavcem posredno onemogočajo dostop do 
pravic, ki jim pripadajo (Černigoj Sadar & Kanjuo Mrčela, 2006). 
 
Večina mladih poroča, da je usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti zelo 
obremenjujoče, vendar pa je na drugi strani zanimivo dejstvo, da je večina tudi mnenja, da 
delodajalci razumejo njihove potrebe in tako od njih ne pričakujejo večjih ukrepov. Po 
njihovem mnenju bi morala več prispevati država. Predvsem si želijo daljši obratovalni čas 
vrtcev, kar tretjina pa jih želi, da bi ti obratovali tudi med vikendi. Rezultati raziskave 
poročajo tudi o diskriminaciji zaradi starševstva. Ženske, ki so bile žrtev diskriminacije, 
poročajo predvsem o težavah pri iskanju službe zaradi načrtovanja materinstva, po rojstvu 
otroka so bile deležne dodatnih delovnih obremenitev, onemogočeno jim je bilo 
napredovanje ali so celo nazadovale, poslabšal se je odnos do nadrejenih, nekatere pa so 
celo prekinile delovno razmerje (Černigoj Sadar & Kanjuo Mrčela, 2006). 
 
Raziskava poroča tudi o različnih odzivih managerjev na upoštevanje želja svojih 
zaposlenih in kaže predvsem na njihovo nezavedanje pomena aktivnega odnosa do staršev. 
Za večino problemi staršev niso ena izmed glavnih tem, s katerimi se ukvarjajo, in niso 
visoko na seznamu organizacijskih vrednot. Starševstvo naj bi bilo osebna stvar, ki jo mora 
reševati izključno posameznik. Razlike v mnenju so glede na starost managerjev. Mlajši tej 
temi namenjajo bistveno več pozornosti kot starejši, verjetno tudi zato, ker se sami soočajo 
s podobno situacijo in imajo tako več posluha za zaposlene (Mladim materam/ družinam 
prijazno zaposlovanje,  2006).  
 
V raziskavi tako najdemo kar nekaj nerazumljivih stališč delavcev. Na eni strani poročajo, 
da je usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti zelo obremenjujoče, da so bili deležni 
različnih negativnih izkušenj in celo diskriminacij, vendar na drugi strani razumejo 
delodajalce ter od njih ne pričakujejo večjih sprememb. Ob tem se kaže tudi zelo slaba 
informiranost zaposlenih, saj mnogi niti ne poznajo pravic, ki jim pripadajo. V Sloveniji je 
večina ljudi pripravljena zamenjati službo le v ekstremnih situacijah, medtem ko se 
podrejajo pritiskom delodajalcev zaradi strahu pred izgubo delovnega mesta. Vendar to 
vsekakor ni dolgoročna rešitev in s tem se pogoji dela in odnos do starševstva na delovnem 
mestu ne bo izboljšal. Tako na strani delavcev kot na strani delodajalcev bo potrebno 
povečati zavedanje te problematike. Vendar pa se problemi ne morejo reševati le s 
sprejemanjem različnih zakonov, ampak so tu sedaj na vrsti delodajalci.   
 
4.2 Certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

Poreklo certifikata izhaja iz sistema European Family Audit, ki ga je leta 1996 razvila 
nemška neprofitna organizacija Beruf und familie. Kmalu zatem se je projekt razširil v 
Avstrijo, Italijo in na Madžarsko ter leta 2006 tudi v Slovenijo. Pri nas je projekt pričelo 
izvajati razvojno partnerstvo Mladim materam/ družinam prijazno zaposlovanje skupaj z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.  
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4.2.1 Pridobitev certifikata in katalog ukrepov 

Pridobitev certifikata je revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem ocenjevati in 
svetovati katera orodja naj uporabljajo za boljše upravljanje s človeškimi viri v povezavi 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Podjetje samo določi, katere 
cilje na tem področju bi rado doseglo ter tako lahko tudi s pomočjo zunanjega svetovalca 
določi, katere ukrepe bo dejansko vpeljalo. Po uspešnem končanem postopku in pozitivni 
oceni revizorskega sveta podjetja ta najprej pridobi le osnovni certifikat, ki traja 3 leta. 
Konec vsakega leta mora podjetje izvedbeni organizaciji predložiti letno poročilo o 
napredku, saj predstavljajo pogoj, da podjetje obdrži osnovni certifikat. V tem času mora 
ukrepe uspešno vpeljati v prakso in če so bili zastavljeni cilji doseženi, po treh letih prejme 
polni certifikat Družini prijazno podjetje. Njegova veljavnost ni trajna, temveč traja le 12 
mesecev od pridobitve. S tem hočejo spodbuditi podjetja, da bodo še naprej uvajala nove 
ukrepe in podaljševala trajanje certifikata (Pravila in postopek za pridobitev certifikata 
Družini prijazno podjetje, 2008). Prejmejo ga lahko podjetja, javne ustanove in nevladne 
organizacije, ki zaposlujejo od 10 do 3000 zaposlenih. V primeru večjega števila 
zaposlenih pa se certifikat podeljuje divizijam znotraj podjetja. Eden izmed pogojev je tudi 
ta, da so podjetja registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji (Certifikat Družini 
prijazno podjetje, Osnovne informacije).   

S tem ko podjetje pridobi osnovni certifikat pa še zdaleč ni rečeno, da ga tudi obdrži 
oziroma nadgradi. Razlogi za njegov odvzem so lahko različni. Do prenehanja lahko pride 
v primeru (Pravila in postopek za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, 2008): 
• če je podjetje v stečajnem postopku; 
• če podjetje ne upošteva potrebnih rokov za oddajo potrebnega letnega poročila v 

primeru podaljšanja certifikata (najpozneje 6 mesecev po predvidenem roku) ali če se 
poročilo bistveno razlikuje od dejanskega stanja v podjetju ter 

• ko podjetje pridobi polni certifikat mora po 8 mesecih predložiti plan za 
implementacijo novih ukrepov. 

 
Pred pričetkom postopka za pridobitev osnovnega ali polnega certifikata je podjetje dolžno 
poravnati stroške postopka. V letu 2007 so bili stroški poravnani s strani evropskih 
sredstev, vendar za leto 2008 ta še niso bila odobrena. Za pridobitev osnovnega certifikata 
so tako znašali 3.700 evrov brez DDV-ja oziroma za pridobitev polnega certifikata 3.000 
evrov brez DDV-ja (Turk, 2008). 
 
V Sloveniji je bilo maja 2007 podeljenih prvih 32 certifikatov Družini prijazno podjetje, 
naslednje leto pa še dodatnih 112. V primerjavi z Avstrijo in Nemčijo je bil odziv precej 
večji, saj je v omenjenih državah certifikate v prvih letih prejelo le okoli 10 podjetij na 
leto.  
 

 
2 Prejemniki certifikata so prikazani v Prilogi 4 



 

43 

Podjetja so v postopku lahko izbirala med 110 ukrepi3 lažjega usklajevanja delovnih in 
družinskih obveznosti, in sicer med naslednjimi osmimi področji: delovni čas, organizacija 
dela, delovno mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj 
kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družino. V prvem letu so 
podjetja v povprečju sprejela 9,5 ukrepov na organizacijo, skupno pa kar 305. 
Najpogosteje so se osredotočila na področje komuniciranja in informiranja v podjetju ter 
delovnega časa. Glede na konkretne sprejete ukrepe so podjetja najpogosteje uvedla 
(Poslovna skupina Sava prejela certifikat Družini prijazno podjetje): 

• na področju delovnega časa: otroški časovni bonus (dopust na prvi šolski dan ali ob 
prvem obisku vrtca), fleksibilni delovni odmori, časovni konto, fiksni delovni čas z 
izbiro prihoda in odhoda, upoštevanje starševskih obveznosti pri načrtovanju 
izmenskega dela; 

• na področju oblikovanja družini prijaznega delovnega mesta:  uvedba teledela 
oziroma dela od doma; 

• na področju informiranja in komuniciranja: uvedba mnenjskih raziskav med 
zaposlenimi, uvajanje internega komuniciranja, aktivnosti z odnosi z javnostjo, 
zaposlitev strokovnjaka za svetovanje o usklajevanju delovnih in družinskih 
obveznosti; 

• na področju veščin vodstva: enakopravna obravnava moških in žensk ter 
izobraževanje vodilnih, ki bodo vzor usklajevanja dela in družine; 

• na področju razvoja kadrov: aktivno izobraževanje delavcev, ki so dalj časa odsotni 
z delovnega mesta, spodbujanje zaposlovanja žensk, vzpodbude aktivnim očetom, 
počitniško delo za svojce zaposlenih ter 

• na področju strukture plačila in nagrajevanja: ponudbe za aktivno preživljanje 
prostega časa in počitnic, višina regresa, ki je odvisna od družinskega statusa 
zaposlenega.  

 
4.2.2   Primeri prakse slovenskih podjetij 
 
Že v prvem letu podeljevanja certifikata je bilo prisotno veliko zanimanje s strani 
slovenskih podjetij. Odzivi podjetij, ki so bili prejemniki certifikata v letu 2007, so bili 
pozitivni. Že v enem letu si tako po njihovem poročanju obetajo manjšo fluktuacijo 
zaposlenih, viden je padec bolniških odsotnosti ter večja učinkovitost in komuniciranje 
znotraj podjetja. Takšni rezultati so spodbudili podjetja, da so se leto kasneje odločila za 
sodelovanje, saj se je v letu 2008 prijavilo več kot 80 podjetij (Turk, 2008). 
 
4.2.2.1 Lek 
 
Družba Lek je prav gotovo eno izmed najuspešnejših podjetij, ne samo na poslovnem 
področju, temveč tudi v odnosu do svojih zaposlenih. Že leta 1975 so svojim zaposlenim 

                                                 
3Katalog ukrepov in njihove razlage si lahko ogledate na spletnem naslovu http://www.delavska-
participacija.com/clanki/Katalog_ukrepov.doc  

http://www.delavska-participacija.com/clanki/Katalog_ukrepov.doc
http://www.delavska-participacija.com/clanki/Katalog_ukrepov.doc
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nudili varstvo otrok v Lekovem otroškem vrtcu. V naslednjih letih so samo še nadgrajevali 
delo na področju družini prijaznega delovnega okolja ter zagotavljali enakopravnost 
moških in žensk. Tako so leta 1999 od Društva Manager prejeli priznanje Ženskam 
prijazno podjetje. Med vsemi zaposlenimi je 47 % žensk, veliko pa jih je tudi na 
vodstvenih položajih (Bertoncelj Popit & Pavlin, 2007). Tudi danes pri svojem 
zaposlovanju poudarjajo načelo nediskriminatornosti in enakih možnosti ter s tem 
povečujejo ugled organizacije.  
 
Z namenom še izboljšati pogoje dela so pristopili tudi k postopku za pridobitev certifikata 
Družini prijazno podjetje in ga leta 2007 tudi prejeli. Že pred prejetjem certifikata so 
uvajali številne ugodnosti za svoje zaposlene. Tako kot v večini slovenskih podjetij so 
pripravljali novoletne obdaritve za otroke zaposlenih, prirejali športne aktivnosti, jim 
omogočili obiskovanje fitnesa na sedežu družbe ter preživljanje dopusta v njihovih 
počitniških kapacitetah. Pri izbiranju ukrepov v sklopu certifikata Družini prijazno podjetje 
so se po njihovih besedah posvetovali tudi s svojimi zaposlenimi. V Leku so poudarili, da 
prejem certifikata še zdaleč ni njihov primarni cilj, temveč želijo s tem nadgraditi že svoje 
dosedanje ukrepe in v delovno okolje vnesti sveže ideje (Lek, član skupine Sandoz: 
Družinam prijazno podjetje).  
 
Eden izmed prvih ukrepov je bila možnost uporabe fiksnega delovnega časa z izbiro 
prihoda na delovno mesto, saj bodo s tem zaposleni lažje prilagodili obveznosti prevoza 
otrok v vrtec ali v šolo. Omogočili so tudi delo na domu oziroma prihod na delovno mesto 
ob 8.30 za zaposlene, katerim narava dela to dopušča (STA, 2008a). Uvedli so t.i. časovni 
konto, ki omogoča delavcem beleženje nadur, te pa lahko v dogovoru z nadrejenimi 
izkoristijo namesto dopusta. Poleg Lekovega vrtca so staršem omogočili varstvo 
šoloobveznih otrok v času počitnic ter organizirali delavnice pri različnih društvih. Še več 
pozornosti so namenili obveščanju zaposlenih in na intranetu uvedli novo rubriko na temo 
družini prijazno podjetje. Pomembno je, da so zaposleni dobro obveščeni o tem, kaj lahko 
pričakujejo pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Da pa bodo tudi svojci 
zaposlenih videli, v kakšnem delovnem okolju delajo njihovi bližnji, prirejajo dneve 
odprtih vrat. Večji posluh do zaposlenih bodo imeli tudi v primeru, ko bo imel delavec 
obveznosti zaradi nege družinskega člana. Cilj pomoči je tako zmanjšati obremenjenost 
zaposlenih ter jim s tem omogočiti lažjo organizacijo dodatnih dejavnosti pri skrbi za 
bližnjega (Lek med podjetji, ki jim je bil v Sloveniji med prvimi podeljen certifikat Družini 
prijazno podjetje).  
 
4.2.2.2 Poslovna skupina Sava 
 
V Poslovni skupini Sava so uvedli 14 ukrepov, ki se bodo uvajali med leti 2007 in 2010. 
80 % vseh so že uvedli, po končanem obdobju pa napovedujejo nove ugodnosti.  
 
Z uvedbo ugodnosti za lažje usklajevanje dela in družine so na prvo mesto postavili 
delavce, ki so starši. Tako imajo starši prvošolčkov pravico do dneva plačanega dopusta na 
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prvi šolski dan. Zanimivo je, da večina njihovih ukrepov ni vključevala ugodnosti v zvezi s 
samim delovnim časom in organizacijo dela, kot je praksa v večini podjetij, ki so prejela 
certifikat. Velik poudarek dajejo preživljanju prostega časa, ki naj bi ga zaposleni čim bolj 
aktivno preživeli s svojo družino ali prijatelji, s tem pa bi veliko nove energije prinesli tudi 
na delovno mesto. Zaposleni imajo možnost koriščenja letnega dopusta v dejavnosti 
Turizem, lahko izkoristijo popuste pri turističnih zmogljivostih Poslovne skupine Sava, 
nudijo jim cenejši nakup vstopnic za različne športne aktivnosti in prirejajo planinske 
izlete. Omogočajo jim najem ugodnejšega stanovanjskega kredita pri Abanki Vipa d.d. ter 
cenejši nakup izdelkov, ki jih dobavljajo njihovi dobavitelji. Tudi v Savi so se odločili, da 
bodo veliko več pozornosti dali komunikaciji z zaposlenimi in javnostjo. Za zaposlene 
bodo tako večkrat letno pripravili bilten, v katerem jih bodo seznanili s stanjem v podjetju. 
V Kranju so celo namestili posebni informacijski terminal, kjer bodo delavci dobili vse 
informacije o projektih, ter podatke, ki so neposredno povezani z njihovim delom. 
Imenovali so tudi pooblaščenca, ki v podjetju skrbi za pomoč pri izvajanju ukrepov. Ta bo 
vsaj dvakrat letno poročal o stanju in napredku projekta svetu direktorjev (Sava d.d., 
Zgibanka Poslovne skupina Sava Družini prijazno podjetje, 2007).  
 
4.2.2.3 Si.Mobil, d.d. 
 
Simobil zaposluje veliko mladih kadrov, saj je povprečna starost v njihovem podjetju 
dobrih 33 let. V letu 2006 so zaposlovali 327 ljudi in kar 30 izmed njih je prvič doživelo 
starševstvo. Takšen razvoj dogodkov je podjetju dal vedeti, da se kultura v podjetju 
spreminja, saj bo počasi vse več ljudi, ki bodo imeli majhne otroke in s tem večje 
družinske obveznosti (Koražija, 2008). Tako so v okviru certifikata Družini prijazno 
podjetje na novo uvedli sedem ukrepov, ki so vključevali predvsem lažje vključevanje v 
proces dela po končanem starševskem ali porodniškem dopustu, saj se zavedajo, da ljudje 
potrebujejo čas, da se vključijo v delovno okolje in seznanijo z novostmi. Nove ugodnosti 
so hitro zaživele v praksi, saj je kar 90 % upravičencev na primer koristilo prosti dan ob 
prvem vstopu otroka v šolo (Turk, 2008). Certifikat Družini prijazno podjetje pa ni njihova 
edina nagrada. Leta 2008 je dobil tudi nagrado Zlata nit kot eden najboljših zaposlovalcev 
v Sloveniji.  
 
V okviru fleksibilnega delovnega časa imajo tako starši predšolskih otrok pravico do 
izkoriščanja ur ob uvajanju otroka v vrtec. Na željo zaposlenih v Simobilu so uvedli tudi 
prilagodljive delovne odmore in tako lahko zaposleni v dogovoru z nadrejenim mesečno 
poljubno izkoristijo 4 ure odmorov za opravljanje družinskih obveznosti. Znotraj podjetja 
so oblikovali strokovno skupino, ki skrbi za usklajevanje interesov zaposlenih in podjetja 
ter poskrbeli za boljše informiranje zaposlenih preko intraneta. Za vodilne so priredili 
različne delavnice, kjer so predstavili pomen družini prijaznega delovnega okolja. 
Poskrbeli pa bodo tudi, da bodo vodilni in javnost dobro obveščeni o poteku projekta 
(Letno poročilo 2007, str. 74–76). Direktor podjetja je ob prejemu certifikata povedal, da 
se zavedajo pomena, da so zaposleni najpomembnejši del organizacije in si bodo 
prizadevali, da bodo ukrepi dejansko izpolnjeni tudi v praksi. 
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SKLEP 
 
Usklajevanje delovnega in družinskega življenja postaja vse pomembnejša tema za 
podjetja in posameznike. Vsi imamo težave pri urejanju časa, zato še posebno ženske 
težimo k uveljavljanju enakopravnosti na trgu dela ter pri prevzemanju družinske 
odgovornosti. Matere so v zadnjih desetletjih postale hitro rastoči delovni segment, s tem 
pa sprožile nova vprašanja ter pričele postavljati nove temelje sodobne družbe. Vendar pa 
ob vsem tem še zdaleč niso pomembne le prioritete in želje posameznikov, temveč se že 
nekaj časa prepogosto kaže, da imajo prednost cilji podjetij. Vpliv globalizacije, potreba po 
hitrih spremembah na trgih, želja po večji konkurenčnosti, ugledu in dobičku, vse to 
pripelje do večjih pritiskov na zaposlene. Raziskave kažejo, da je na delovnih mestih 
prisotno vse več stresa, prepogosto pa so zaposleni tudi žrtev različnih oblik 
diskriminacije. Posledice tako v prvi vrsti trpijo zaposleni in njihove družine, takoj zatem 
pa prav gotovo tudi podjetja. Zaradi prisotnosti obeh omenjenih dejavnikov ter 
pomanjkanja prostorov za varstvo otrok in domov za ostarele, podjetja pripelje do soočanja 
z večjimi stroški zaradi nižje produktivnosti, večje fluktuacije in absentizma.    
 
Čas finančne krize po mojem mnenju predstavlja veliko preizkušnjo na področju družbene 
odgovornosti in družini prijaznejšega delovnega okolja. Na začetku uvajanja različnih 
ukrepov in ugodnosti je pomemben tudi finančni položaj podjetja. Kljub temu da številne 
ugodnosti za zaposlene ne zahtevajo velikih finančnih sredstev, temveč le veliko posluha 
in dobre volje znotraj podjetja, pa verjetno marsikatero podjetje v tem času tega ne bo 
videlo v tej luči. Tako se poraja bojazen za prihodnost. Ali bodo države in podjetja v tem 
obdobju nadaljevale pot k družini prijaznemu delovnemu okolju? Ta čas bo tako verjetno 
dober pokazatelj, katera podjetja se bodo še naprej obenem trudila čim bolj zadovoljiti 
zaposlene ter doseči zastavljene cilje. Prav gotovo bodo z bistveno manj težavami krizo 
preživela in uspešno nadaljevala poslovanje tista, ki imajo zdravo jedro med zaposlenimi. 
Podjetje predstavljajo zaposleni in zavedanje tega se prične pri vodjih, ki bi morali biti 
gonilna sila odgovornosti. Pomembno pa je, da se podjetje samo odloči in vpelje pozitivne 
spremembe v odnosu do zaposlenih. Družini prijazno politiko morajo vključiti med visoke 
interese podjetja ter se s tem dvigniti nad zakonodajo.  
 
Dober zgled so postavile Nizozemska in skandinavske države, saj so dokazale, da lahko z 
različnimi ukrepi dosežemo prijazno delovno okolje na dolgi rok. Če je za Nizozemsko 
značilno, da veliko zaposluje za krajši delovni čas, še posebno ženske, pa na primer 
Švedska spodbuja polno prisotnost na trgu dela in ponuja druge pomoči za lažje 
usklajevanje dela in družine. Državna politika lahko spodbudi tudi podjetja k izvajanju 
ukrepov ter lahko tako sama veliko prispeva k želenim ciljem.  
 
Za Slovenijo lahko potrdimo, da se trudi zagotoviti družini prijazno delovno okolje. 
Pomembne korake je prav gotovo storila država, ki je sledila vzoru drugih uspešnih držav. 
Po raziskavah EU se lahko pohvali z dobrim sistemom glede starševskega dopusta, 
starševskih nadomestil in drugih družinskih prejemkov. Mladim staršem omogoča pravico 
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do dela s krajšim delovnim časom, v primerjavi z drugimi državami pa Slovenija očetom 
omogoča najdaljši očetovski dopust. Vendar pa vse ne more biti na bremenih države, saj ta 
lahko prispeva le košček k izboljšanju odnosa med zaposlenimi in delodajalci. Na drugi 
strani se tako tudi slovenski delodajalci vedno bolj odločajo za ukrepe, ki bi njihovim 
zaposlenim pomagali k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Podjetja 
namreč na ta način tekmujejo na trgu dela za boljše kadre, ohranjajo zadovoljstvo svojih 
zaposlenih in njihovo učinkovitost pri delu. Zelo spodbudna iniciativa je prav gotovo 
certifikat Družini prijazno podjetje, saj je spodbudil podjetja, da so se bolj osredotočila na 
zadovoljstvo in želje zaposlenih. Odzivi so dobri in tako se očitno vse več podjetij zaveda, 
da njihova poslovna uspešnost ni odvisna le od tržne privlačnosti panoge in osvojenega 
tržnega deleža, temveč v prvi vrsti od zaposlenih, ki so podjetje pripeljali do uspešnega 
položaja na trgu. Upam, da se bo takšen oziroma še boljši trend nadaljeval tudi v 
prihodnosti, saj glede na hiter tempo življenja pogosto že manjše ugodnosti veliko 
pripomorejo k večjemu zadovoljstvu vseh akterjev na trgu dela.   
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Priloga 1: Starostni piramidi EU-25 za leti 1990 in 2005 ter 2005 in 2050 

 

 

 

 

 

 

Vir: Eurostat: The life of women and men in Europe, 2008, str. 15–16. 

 

 

1 



 
 

Priloga 2: Stopnja rodnosti v evropskih državah  

 
Vir: Eurostat: The life of women and men in Europe, 2008, str. 21. 

 
 
 
 

Priloga 3: Vrste dela moških in žensk v starostnem obdobju 24 – 49 let, leto 2004     
 

 
 Vir: Eurostat: The life of women and men in Europe, 2008, str. 89. 
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Priloga 4: Seznam prejemnikov certifikata Družini prijazno podjetje v Sloveniji 

 

 
V letu 2007 

1. AJM, okna-vrata-senčila d.o.o., Pesnica pri Mariboru 
2. Andragoški zavod Maribor- Ljudska univerza, Maribor 
3. Domenca d.o.o., Jesenice 
4. Družina d.o.o., Ljubljana 
5. e-Študentski servis, ŠS d.o.o., Ljubljana 
6. Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, Domžale 
7. IBM Slovenija d.o.o., Ljubljana 
8. Infotehna d.o.o., Novo mesto 
9. Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana 
10. Intera d.o.o., Ptuj 
11. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Ljubljana 
12. Kopa Golnik, Golnik 
13. Lek farmacevtska družba d.d., Ljubljana 
14. Ljudska univerza Ptuj, Ptuj 
15. Medvešek Pušnik, Borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana 
16. Mikro+Polo d.o.o., Maribor 
17. Org.Tend d.o.o., Maribor 
18. PIC- Pravno informacijski center nevladnih organizacij, Ljubljana 
19. Pinus, tovarna kemičnih izdelkov d.d., Rače 
20. Planet GV, d.o.o., Ljubljana 
21. Poslovna skupina Sava, Kranj 
22. Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana 
23. Racio, Družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o., Celje 
24. Racio Social, zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov, Celje 
25. Si.mobil, d.d., Ljubljana 
26. Tero d.o.o., Pameče, Slovenj Gradec 
27. TI, d.o.o., Jesenice 
28. TOM, tovarna opreme d.d., Mokronog 
29. Unija, računovodska hiša, d.d., Ljubljana 
30. Fakulteta za kmetijstvo, Univerza v Mariboru, Maribor 
31. Ydria Motors, d.o.o., Cerknica 
32. Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor 

Mediade d.o.o., inovativno založništvo, Ljubljana, prejmejo priznanje za vsebinsko 
uspešno zaključen postopek certificiranja. Certifikata ne prejmejo, ker ne izpolnjujejo 
formalnega pogoja najmanj 10 zaposlenih.  
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V letu 2008 

1. COLOR, INDUSTRIJA SINTETIČNIH SMOL, BARV IN LAKOV, d.d. 
2. Družba KOSTAK KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d. 
3. GlaxoSmithKline, d.o.o. 
4. Hermes Softlab, d.d. 
5. Mobitel, d.d. 
6. IMAS d.o.o. 
7. SIEMENS, d.o.o. 
8. Telekom Slovenije, d.d. 
9. TURIZEM KRAS, destinacijski management, d.d. 
10. VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR 
11. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 

Vir: Mami najdi.si, Seznam družini prijaznih podjetij, 2008.  
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Priloga 5: Grafična shema za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 
FAZA 1 

Pridobitev osnovnega 
certifikata 

FAZA 2 
Pridobitev polnega certifikata 

FAZA 3 
Obnovitev polnega certifikata 

Trajanje 
3 – 6 mesecev 

Trajanje 
3 leta 

Trajanje 
3 leta 

Aktivnosti: 
- podpis pogodbe o vključitvi v 
postopek pridobitve certifikata 

Družini prijazno podjetje 
-ocenjevalno-svetovalna delavnica 

- prezentacijska delavnica 
- priprava izvedbenega plana 

- potrditev izvedbenega plana s 
strani menedžmenta 

- pozitivna ocenitev izvedbenega 
plana s strani revizorskega sveta 

Aktivnosti: 
- priprava triletnih poročil o 

napredku 
- implementacija vseh ukrepov v 

skladu z izvedbenim planom 
- potrditev implementacije v 

skladu z izvedbenim planom s 
strani revizorja in revizorskega 

sveta 

Aktivnosti: 
- priprava novega izvedbenega 
plana za implementacijo novih 
ukrepov po postopku iz faze 1 

- predložitev novega izvedbenega 
plana skupaj z 

zadnjim letnim poročilom iz 
faze 2 

- pozitivna ocenitev izvedbenega 
plana s strani 

revizorskega sveta 
- ponovitev aktivnosti iz faze 2 

Človeški viri: 
- zastopnik prijavitelja 

- 5 – 10 članov projektne 
skupine 

Človeški viri: 
- zastopnik prijavitelja 

Človeški viri: 
- zastopnik prijavitelja 

- 5 – 10 članov projektne skupine 

Veljavnost 
certifikata: 

- 3 leta 
- v primeru neoddanih 

letnih poročil: 
6 mesecev po 

izteku roka za oddajo 
posameznega 

letnega poročila 

Veljavnost certifikata: 
- 12 mesecev 

- v primeru odločitve vstopa v 
fazo 3: glej veljavnost za 

fazo 1 

Veljavnost certifikata: 
- glej faza 2 

Vir: Pravila in postopek za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, 2008. 
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