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POVZETEK
Za uspešno življenje vsakega posameznika je ključna tudi uskladitev njegovega poklicnega
in družinskega življenja. Z diplomskim delom želim ugotoviti, kako starši otrok, mlajših od
7 let, usklajujejo poklicne in družinske obveznosti ter katere so tiste spremenljivke, ki v
največji meri otežujejo/lajšajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.
V teoretičnem delu so opredeljene definicije in pomen formalnega in neformalnega dela,
temeljna evropska in nacionalna zakonodaja ter vloga in pomen nosilcev na področju
usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti. V empiričnem delu pa je predstavljena
lastna raziskava, ki sem jo opravila s starši otrok, mlajših od 7 let. Podane so ugotovitve in
interpretacija rezultatov, ki kažejo preobremenjenost staršev s službenimi obveznostmi
ter pomanjkanja časa za družinsko življenje.
Ključne besede: poklicno in družinsko življenje, formalno delo, družina, finančni ukrepi,
družini prijazno podjetje, starševstvo.
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SUMMARY

THE ANALYSIS OF WORK-FAMILY BALANCE OF CHILDREN'S PARENTS
UNDER 7 YEARS OF AGE
Balance between professional and private life is the key to success of any individual’s life
with children and family. With this thesis I want to find out how parents of children under
the age of seven manage to balance professional and private obligations and what are the
positive and negative variables that mostly contribute to this balance.
In the theoretical part of the thesis are definitions of formal and informal work, basic
European and national legislation, and the role and importance of institutions in the field
of balancing professional and family responsibilities. In the empirical part is a
presentation of my own research among parents with children under seven years of age.
Findings and interpretations of obtained results, which imply to overburdened parents
with official obligations and lack of family quality time are given.
Key words: professional and family life, formal work, family, financial measures, familyfriendly business, parent.
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1 UVOD
Namen diplomskega dela je z uporabo domače in tuje strokovne literature ter ustrezno
analizo anketnega vprašalnika proučiti, kako usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja staršev otrok, mlajših od 7 let, vpliva na vsakodnevne obveznosti zaposlenih. Z
raziskavo želim analizirati ključne dejavnike, zaradi katerih je anketirancem težko
usklajevati poklicno in družinsko življenje (npr. delovne obveznosti, hobiji, športne
aktivnosti, otroške obveznosti itd.). Nadalje me zanima, katere spremenljivke so
bistvenega pomena za učinkovito sinergijo med poklicnim in družinskim življenjem ter
kakšno vlogo ima pri tem izbor spremenljivk.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti:
-

kako starši otrok, mlajših od 7 let, usklajujejo družinsko in poklicno življenje;

-

kakšne ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja izvajajo
delodajalci in koliko ti ukrepi dejansko pripomorejo k lažjemu usklajevanju obeh
področij življenja;

-

katere so tiste spremenljivke, ki v največji meri otežujejo/lajšajo usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja.

Metodološka podlaga za mojo raziskavo so teoretična izhodišča, ki jih predstavljam v
prvem delu naloge in na osnovi katerih sem izdelala vprašalnik, ki sem ga izvedla v vrtcih.
Vsak posameznik se v življenju nenehno sooča z vsemi tremi navedenemi elementi (delo,
čas in prosti čas), tako v zasebnem (družinskem) kot tudi poslovnem (poklicnem) okolju.
Potrebno jih je obravnavati posamezno in hkrati kot celoto, saj se med seboj dopolnjujejo
in nadgrajujejo (Raspor & Macuh, 2016, str. 76). Pomembno je razumevanje efektivnega
delovnega časa v odnosu do celotnega delovnega časa, ki ga preživimo na delovnem
mestu. Glede na to, da več kot tretjino časa preživimo na delovnem mestu, je prav, da
znamo izkoristiti čas, ko nismo na delovnem mestu. To je t. i. prosti čas, ki ga posameznik
namenja prostočasnim dejavnostim (Atkinson, 1990, str.34).
Lahko poudarimo, da je upravljanje časa v bistvu upravljanje samega sebe. Zato postane
posameznik z učinkovitim upravljanjem časa bolj discipliniran, poveča svojo osebnostno
produktivnost, izogne se časovnim oviram, zmanjša stres in prihrani čas, ki ga nato lahko
porabi v skladu z lastnimi preferencami (Raspor & Macuh, 2016, str. 67).
Parker pozna pet vidikov življenja glede na čas:
1. Delo je čas, ki ga preživiš na plačanem delovnem mestu.
2. Delovne obveznosti se nanašajo na čas, ki ga porabiš kot posledico zaposlitve,
vendar pa ga dejansko ne preživiš delovno. Primer delovne obveznosti sta vožnja
na delo in iz njega.
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3. Nedelovne obveznosti vključujejo dejavnosti, kot je gospodinjsko delo in nega
otrok.
4. Čas zavzamejo tudi fiziološke potrebe. Ljudje morajo preživeti čas tudi za
opravljanje dejavnosti, kot so prehranjevanje, spanje, umivanje in opravljanje
potrebe.
5. Preostali čas označimo kot prosti čas.
Sodobni tempo življenja postaja vse hujši, nenehno hitenje, roki in časovna stiska nas
priganjajo na vsakem koraku. Hiter tehnološki razvoj in globalizacija zahtevata
organizacijske spremembe, večjo fleksibilnost in predanost delu. Obenem pa vsi ti
dejavniki vplivajo na družinsko življenje zaposlenih, kot tudi na uspeh organizacije. Kako
najti kompromis med obema perspektivama, je temeljni izziv za ohranjanje
uravnoteženega odnosa do dela in družine.
Vsak posameznik ima poleg natrpanega delovnika še kup obveznosti, ki jih je potrebno
opraviti izven delovnega časa. Oblikovanje ravnotežja med številnimi vsakodnevnimi
področji življenja zahtevajo različne ukrepe ter dobro sodelovanje zaposlenih, vrtcev, šol,
organizacij, države, lokalne skupnosti in tudi sindikatov. Obstoja problema usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja ter odgovornosti za njegovo rešitev se morajo zavedati
vsi (Kozjek & Tomaževič, 2012). Lahko rečemo, da usklajenost poklicnega in družinskega
življenja pomeni iskanje najbolj učinkovite kombinacije službenega življenja z zasebnimi
obveznostmi. To pa morajo zagotoviti vsi deležniki usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja; tako država, organizacija, kot tudi posameznik.
Naloga organizacij je najti način, da čim bolj uspešno združijo njihove cilje s cilji,
potrebami in željami zaposlenih, saj usklajeno poklicno in družinsko življenje lahko
zmanjša stres, poveča splošno zadovoljstvo zaposlenih in kakovost življenja, s čimer se
poveča tudi učinkovitost pri delu. Eden takšnih projektov, ki pripomore k usklajevanju
poklicnega in družinskega življenja, je tudi projekt »Družini prijazno podjetje«. Z
namenom omogočanja čim bolj učinkovitega usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja, organizacije uvajajo fleksibilno delo in fleksibilen delovni čas, organizirajo
varstvo otrok v bližini organizacij oziroma v samih prostorih organizacij, uvajajo v delo po
daljši odsotnosti, spodbujajo enakopravnost obeh staršev in iščejo druge, kar se da
optimalne rešitve (Šimec, 2016, str. 38).
Države pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja uvajajo različne rešitve, pri tem
pa so pomembna zakonska določila, saj predstavljajo mehanizme, ki pripomorejo k
lažjemu usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti. Ta zakonska določila so vezana na
javne storitve, starševski dopust, otroško varstvo, fleksibilnost dela in delovnega časa,
10

davčno politiko, politiko denarnih podpor, izdatki za financiranje in subvencioniranje
javnih storitev in za reševanje stanovanjskih problemov mladih itd.
Vsak posameznik mora za svoje počutje, zdravo življenje in dobro psihofizično
pripravljenost poskrbeti sam. Pomembno je tudi, da je osebno življenje dovolj dobro
uravnoteženo s poklicnim življenjem. Priporočljivo pa je tudi, da delodajalca seznanimo s
svojimi potrebami in načrti. V izogib negativnim posledicam stresa zaradi neusklajenosti
poklicnega in družinskega življenja, kot so neučinkovita izraba delovnega časa, manjša
pripadnost organizaciji, izostajanje z dela in fluktuacija, morajo tako posamezniki, kot
organizacije in država nenehno iskati dolgoročne rešitve za iskanje ravnovesja pri
posameznikih in družbi kot celoti (Šimec, 2016).
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

V prvem delu so proučevane teoretične definicije in predstavljeni posamezni pojmi, kot
so; poklicno življenje, formalno in neformalno delo, družinsko življenje ter usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja. V drugem delu je predstavljena mednarodna in
nacionalna pravna ureditev usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Sledi
empirični del, kjer so na osnovi raziskave predstavljeni rezultati in podani zaključki.

2.1 POKLICNO ŽIVLJENJE
Dandanes je poklicno življenje težko usklajevati z družinskimi obveznosti, saj se z vidika
delodajalca zahteva vedno večja pripadnost podjetju in s tem prevzemanje večjega
obsega delovnih nalog za obstoj zaposlenih na delovnem mestu. Družinsko življenje je pri
tem mnogokrat podrejeno poklicnemu in izgublja svoje vrednote in načela.
Poklicno življenje opredeljuje delovni čas. Z vidika delodajalca je delovni čas kategorija, ki
pomembno določa stroške in je tesno povezana z izrabo kapacitet in s tem s
produktivnostjo dela. V Sloveniji je delovni čas opredeljen z Zakonom o delovnih
razmerjih (opisano v nadaljevanju), in sicer kot efektivni delovni čas, čas odmora in čas
opravičenih odsotnosti z dela. Efektivni delovni čas se nanaša na čas, v katerem je delavec
na razpolago delodajalcu in izpolnjuje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi; sicer pa
je tudi osnova za izračun produktivnosti dela (Raspor & Macuh, 2016, str. 78).
2.1.1 Opredelitev pojma dela
Koncept dela zajema delo za plačilo – plačano ali formalno delo, hkrati pa tudi
neformalno opravljeno delo, ki je ponavadi neplačano, ki ima kljub temu pomemben vpliv
na poklicno življenje.
Avtorja Raspor in Macuh (2016) pojem dela opredeljujeta kot obveznost, za katero
dobimo plačilo.
Tudi Lawson (2004, str. 46) pravi, da je v industrijskih družbah opredelitev dela povezana
z nečim, kar je obveznost in za kar se dobiva plačilo.
Černigoj Sadar, Kanjulo Mrčela, Stropnik in Žaucer Šefman (2007) delo definirajo kot
družbeno priznano in vrednoteno, čeprav ni plačana služba ter je hkrati alternativni vir
identitete in prispeva k družbeni vključenosti.
12

Giddens (2001) pojem plačanega in neplačanega dela povezuje s skupnim ciljem in pravi,
da je oboje opravljanje nalog, ki zahtevajo psihični ali fizični napor s ciljem ustvarjanja
proizvodov in storitev za9 zadovoljitev človekovih potreb.
Ransome (1999) in Stropnik (1997) navajata, da je delo formalno plačana zaposlitev.
2.1.2 Formalno in neformalno delo

Černigoj Sadar (1996, 2000, str. 89) navaja, da je formalno ali plačano delo aktivnost, za
katero dobi posameznik plačilo, če je vključen v formalni trga delovne sile. Formalno delo
se izvaja v delovnih organizacijah, kjer obstaja sistem formalnih in urejenih aktivnosti med
zaposlenimi.
Formalno delo urejajo akti, zakoni in statuti organizacij. Aktivnosti, ki se ne opravljajo
znotraj delovnih organizacij in niso določene s formalnimi pravili, ne sodijo med formalno
delo. Intenziviranje dela, zaposlitvena negotovost in poudarjeno pozitivno družbeno
vrednotenje poklicnega življenja pred družinskim, so obremenili tako moške kot ženske.
Ker pa so ženske bolj obremenjene z domačim delom kot moški, so se v novih družbenih
razmerah znašle v še bolj nezavidljivem položaju (Hrženjak, 2016).
Neformalno ali neplačano delo pa Černigoj Sadar (1996, 2000) opredeljuje kot vse tiste
neplačane aktivnosti družinskih članov, ki se izvajajo v gospodinjstvu ali zunaj njega.
Neplačano gospodinjsko delo in skrbstveno delo v Sloveniji je žal v domeni žensk, kajti
rezultati raziskav potrjujejo, da so ženske tiste, ki prevzemajo večino skrbi za otroke in
ostale odvisne člane ter večino neplačanega gospodinjskega dela.
Moški se v neformalne oblike dela vključujejo zelo počasi, čeprav se zavedajo, da
dolžnosti ženske in moškega niso več razdeljene in ozko usmerjene, kot je to bilo v
preteklosti in da sta za skrb za dom in otroke zadolžena in odgovorna oba. Če bi bili moški
bolj pripravljeni vključevati se v neformalno delo, bi bilo ženskam olajšano usklajevanje
formalnega in neformalnega dela, kajti to jim predstavlja dvojno breme (Sešek, 2004;
Rener, Švab, Žakelj & Humer, 2005, str. 114).

2.2 DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
Bergant (1969) pravi, da je družinsko življenje podobno sestavljanki - na voljo imamo
nešteto kosov, da vedno znova sestavimo tiste, ki jih potrebujemo in tako kot jih
potrebujemo.
13

Vsaka družina delegira svojega otroka – delegirati pomeni predati poslanstvo. Otrok je
delegiran, ko dobi dovoljenje in spodbudo, da se osamosvoji (Čačinovič Vogrinčič, 2006).
Nadalje Čačinovič Vogrinčič (2006) pravi, da je v družini pomemben dialog in sodelovanje,
kjer se bomo lahko razumeli, sporazumeli, dogovorili. Značilnosti, kot so zavezništvo med
staršema, ohranitev generacijskih razlik in sprejemanje moške ali ženske vloge, so
pomembne v vseh obdobjih življenja družine. Zavezništvo pomeni, da starša drug drugega
podpirata v svojih vlogah, da vzajemno povečujeta občutke varnosti in gotovosti, v
svojem odnosu do otroka pa upoštevata drug drugega, tako da se v vlogi zakoncev in vlogi
staršev ne izključujeta (Littauer, 2007, str.102).
2.2.1 Opredelitev pojma družina
“Posledica industrializacije je, da dom pomeni ‘družino’, ne pa ‘dela’. Funkcij družine v
zelo diferencirani družbi nam ni treba razumeti kot nekaj, kar je neposredno v prid družbi,
ampak kot nekaj, kar je v prid osebnosti. To pa zato, ker se človek ne rodi, temveč se
oblikuje v socializacijskem procesu, za katerega je najprej potrebna družina. Družina je
‘tovarna’ za proizvodnjo ljudi” (Oakley, 2000, str. 98).
Avtorica Oakley (2000, str. 99) v nadaljevanju navaja, da družina proizvaja ljudi. To počne
na dva načina – tako, da socializira otroke, in tako, da odrasle umesti v družbeno priznana
vzorca žene – matere – gospodinje in moža – očeta. Proizvodnja ljudi ni nova funkcija
družine kot take, vendar se je njen pomen v moderni družini razširil, ko je družina izgubila
druge, predindustrijske funkcije. Ker ženske rojevajo, je tudi moderno poudarjanje
proizvodnje ljudi neposredno povezano z njimi. Ta zveza postane jasna, ko v strukturi
moderne družine dojamemo pomembnost spola – ženskega ali moškega. V moderni
družini sta torej pomembni dve vrsti vezi: vez med spoloma (zakonska zveza) in vez med
generacijama (odnos med starši in otroki) (Oakley, 2000, str. 100).
Žmuc Tomori (1989) poudarja, da je ena izmed pomembnih nalog družine tudi ta, da prek
medosebnega, emocionalnega in vzgojnega dogajanja pripravlja otroka na dejavno
vključevanje v širši socialni in kulturni prostor. »Družina je skupnost, v kateri se odvija
pomemben del človeške in socialne reprodukcije, je nekak socialni in emocionalni prostor
primarne socializacije in je vir emocionalne in materialne solidarnosti. Predstavlja
dinamično skupnost, ki lahko ustvarja tako blagostanje kot prikrajšanost« (Černigoj Sadar,
2000). Tudi Winnicott (2010) navaja, da otrok potrebuje starše, da ga opogumljajo, ga
čustveno uravnovešajo ter mu nudijo varno družinsko okolje brez dodatnih čustvenih
napetosti.
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“Poklic in družina res terjata trdo delo, veliko poguma in volje, toda oboje nam daje
najlepša občutja notranjega zadovoljstva, ki jih lahko doživi človek, in jih ne more v
življenju ničesar drugega zadovoljiti” (Mulej, 1991).
Dandanes se mladi vse kasneje odločajo za družinsko življenje, predvsem zaradi pritiskov
trga dela in njegove politike. Gospodarska kriza pa je položaj mladih na trgu dela le še
poslabšala. Delodajalci za manjše plačilo zahtevajo več, otroci pa zaradi službenih
obveznosti staršev ostajajo vedno dalj časa v vrtcih ter izgubljajo stik in družinske
vrednote, ki so lahko v otrokovem občutljivem obdobju odraščanja katastrofalne za njihov
nadaljnji razvoj. »Starši morajo otroku zagotoviti vstop v sistem norm in vrednot družbe,
torej morajo v družini vzpostaviti vloge, ki so v skladu s pričakovanji družbe« (Čačinovič
Vogrinčič, 1998). Mnogi otroci so že v zgodnji fazi odraščanja podvrženi številnim stresnim
dejavnikom zaradi preobremenjenosti poklicnega udejstvovanja staršev, kar pogostokrat
vodi v asociativno stanje otroka ter je povezano s številnimi psihičnimi obremenitvami, ki
posledično privedejo do stagniranja ali celo nazadovanja otrokovega razvoja. Vukosović
Ljubišić (2010) in Žakelj (2009) navajata, da neusklajenost poklicnega in družinskega
življenja predstavlja enega pomembnih dejavnikov za razvoj stresa pri posamezniku.
Lahko rečemo, da ima družina velik pomen za posameznika in njegov razvoj, saj človek
pridobi prve, začetne socialne izkušnje prav v odnosih z družino, z njihovimi najbližjimi
družinskimi člani. Zato je nadvse pomembno, da znajo starši poskrbeti za pravo mero
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja že v njihovi zgodnji fazi, predvsem pa
učinkovito opravljati družinske naloge.
2.2.2 Ackermannova hipoteza o zdravi družini
Ackermann (1971) pravi, »da je družina zdrava, če uresniči biološke potenciale odnosa
roditelj - otrok in mož - žena: zagotoviti mora zaščito pred nevarnostmi in materialni
obstoj družine; pripadati mora skupnosti in biti vanjo integrirana; navznoter mora biti
enotna, sposobna, da se sama stabilizira in raste; ohraniti mora sposobnost, da se
prilagaja spremembam«. Družina mora imeti cilje in realistične, primerne, uresničljive
vrednote. Družina mora zagotoviti vzdušje, v katerem se bo psihološka identiteta njenih
članov uskladila z identiteto družinske skupine, tako da bo omogočala individualizacijo.
Družinske vloge morajo biti v skladu s spolom dobro definirane in morajo omogočati
zadovoljevanje temeljnih potreb njenih članov. Če pride do konfliktov in do
nezadovoljevanja osebnih potreb, mora imeti družina psihološka sredstva za konkretno
percepcijo problema. Sposobna mora biti, da najde rešitev, ki pomeni zadovoljevanje
potreb in rast njenih članov. Spreminjanje identitete posameznika in družine ustvarja
možnosti za individualno avtonomijo in ustvarjalnost. Vzgoja mora upoštevati telesne in
duševne potrebe otroka in preprečiti tekmovanje med potrebami staršev in potrebami
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otrok. Pokazatelj zdravih družinskih odnosov je ustvarjalna komplementarnost v vlogah
mož – žena, roditelj – otrok, ne pa odsotnost konfliktov (Mešl, 2008).
Skinner (1982) poudarja, da družina potrebuje bodisi jasno izdelano hierarhijo moči –
dominacijo očeta ali matere – ali pa zadovoljiv sistem, ki uravnava sodelovanje med
staršema bodisi tako, da določa delitev moči, ali tako, da jasno definira obe vlogi.
V družini soobstajajo individualne potrebe staršev in otrok, ki nosijo pečat družinske
skupine, s skupinskimi potrebami, s potrebami družinske skupine. V družini se mora
vedno znova razreševati nasprotje med individualnimi potrebami posameznikov in
nujnostjo, da se družinska skupina ohrani ter da se kot potrebe skupine zadovoljijo
družinske potrebe, ki so jih izoblikovali v družini in skupini. Zadovoljevanje
posameznikovih potreb v družini vsakokrat postavlja vsakemu članu vprašanje, kolikšen in
kakšen je njegov prispevek k ohranitvi družinske skupine in kakšna je njegova vloga pri
zadovoljevanju družinskih potreb (Čačinovič Vogrinčič, 1998).
Engstrom (1979, str. 111) pravi, da družina prehaja skozi vrsto značilnih razvojnih stopenj
ali faz – od stopnje mladoporočencev, prek faze rojevanja, odraščanja in odhajanja otrok
od doma, do staranja. Vsaka faza zahteva spreminjanje strukture ozirom razumevanje
psihodinamike družine. Strukturiranje je vedno tudi strukturiranje za opravljanje tistega,
kar v določenem času svoje zgodovine družina potrebuje. To pomeni, da vsako obdobje
življenjskega ciklusa zahteva prestrukturiranje, vendar takšno, ki hkrati ohranja
kontinuiteto družine.
2.2.3 Delitev družinskega dela
V času industrializacije se je proizvodni sistem fizično ločil od gospodinjstva - torej od
tistega dela, ki se ga ne opravlja za plačilo, pa vendarle nosi poglaviten pomen obstoja
družine in njihovega preživetja. S tem je domače delo izgubilo ekonomsko oz. tržno ceno,
kot posledica tega pa tudi njegovo vrednost (Hakim, 2000). »Družbena delitev dela
implicira (neenako) vrednotenje vlog, vezanih na javno (v katerem je umeščeno plačano
delo) in zasebno (v katerem so umeščeni neplačano delo in družinski odnosi): javno ima
večjo veljavo in je nadrejeno zasebnemu. Dve področji sta definirani tudi po spolu: javno
kot prostor moških/moškosti in zasebno kot prostor žensk/ženskosti« (Černigoj Sadar,
Kanjulo Mrčela, Stropnik & Žaucer Šefman, 2007).
Tudi Coltrane (2000) ugotavlja, da nedavne raziskave potrjujejo dejstvo, da ženske
opravijo dvakrat do trikrat več gospodinjskega oz. neplačenega dela od moških.

16

Spreminjanje pogojev zaposlovanja in načina organiziranja dela pa je vse od časa
industrijske revolucije prisotno še danes. Ženske nosijo precejšnjo odgovornost za
opravljanje gospodinjskih del, vzgojo in nego otrok ter nego starejših članov družine.
Posledično so velikokrat prisiljene delati bližje domu, za določen čas, občasno na domu,
na nižje kvalificiranih in slabše plačanih delovnih mestih, na črno, ali pa se povsem
umakniti s trga dela. Ženske pogosteje kot moški prekinjajo svojo poklicno kariero ter
med delovno dobo večkrat izstopajo in vstopajo na trg delovne sile. Povsod po svetu pa
so še vedno močno zakoreninjeni stereotipi, ki ženskam otežujejo pot do vodilnih
delovnih mest in v poklice, v katerih prevladujejo moški (Vrtovšnik, 2006; Sedmak &
Medarič, 2007).
V poznomodernih družbah je družinsko delo le ena od dejavnosti, ki jo mora posameznik
umestiti v mozaik vsakdana skupaj z drugim neplačanim delom, zaposlitvijo in prostim
časom. Zaradi velikih delovnih obremenitev na eni strani ter visokih standardov v
gospodinjstvu in pri vzgoji otrok na drugi strani, je učinkovito upravljanje s časom in
postavljanje prioritet postalo enako pomembno v poklicnem in družinskem življenju. V
partnerskih zvezah in družinah je uravnoteženje posameznih področij življenja, vključno z
delitvijo družinskega dela, rezultat pogajanj in dogovorov med partnerjem in partnerko, v
katera so lahko vključeni tudi otroci, in nastajajo pod vplivom strukturnih, ideoloških in
individualnih dejavnikov (Hrženjak, 2007). Zakon ni zgolj osebno partnerstvo, temveč
“institucija”, sestavljena iz družbeno sprejemljive zveze dveh posameznikov, ki imata
vlogo moža in žene. Biološki moški ne more legalno prevzeti družbene vloge žene –
gospodinje in biološka ženska ne more legalno prevzeti vloge moža. Potemtakem je
biološki spol edino veljavno merilo za delitev družbenega dela (Oakley, 2000, str. 111).
Sociološke raziskave, ki v Sloveniji merijo delitev dela v dvostarševskih heteroseksualnih
družinah, zadnja desetletja kažejo na zmanjševanje razlik med spoloma na račun tega, da
ženske doma delajo manj, moški pa več (Rener, Humer,Žakelj, Vezovnik & Švab, 2008;
Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2004; Drew, Emerek & Mahon, 1998). Pri moških
povečano vključenost ugotavljajo predvsem pri preživljanju časa z otroki v aktivnostih, kot
so: pogovori, branje, poslušanje, igra … gospodinjsko delo pa v precejšnji meri ostaja
zunaj vzpostavljajočih se modelov “novih moških” in “novega očetovstva”. Razlage se v
glavnem stekajo v tezo, da moški pri odločanju o tem, koliko dela in katero delo bodo
opravili, uveljavljajo “patriarhalne dividende”, pri tem pa se predvsem izogibajo
vsakodnevnih rutinskih opravil v gospodinjstvu (Connell, 2012; Hirschfeld, 2001).
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2.2.4 Individualni prosti čas
Današnje življenje predstavlja stres na vsakem koraku, tako za mlade, kot tudi odrasle.
Individualen prosti čas je nujno potreben za ohranjanje ravnovesja, kot posledica hitrega
tempa življenja, za odpravo stresa, pripravljenost na nove izzive, nenazadnje pa nam
prosti čas daje blagodejni učinek čustvenega zadovoljstva. Individualni prosti čas je čas, ki
ga vsak posameznik izkoristi za zadovoljevanje svojih osebnih notranjih potreb, ki se
kažejo v svobodni izbiri različnih dejavnosti. Skozi raznovrstne dejavnosti prostega časa se
posameznik razvija in osebnostno raste, razvija sožitje z drugimi ljudmi in se humano
usmerja. Zato je prosti čas ravno tako pomemben kot institucionalna izobrazba
(Kristančič, 2007).
Avtorica nadalje navaja (Kristančič, 2007), da kvaliteno preživet prosti čas pozitivno vpliva
na otrokove sposobnosti, na njegovo osebnost, socialne veščine in na odnose do drugih
ljudi. Prosti čas definira kot »področje, kjer posameznik lahko zadovolji svoje potrebe,
interese, kjer lahko zaživi v skladu s svojo individualnostjo, kjer razvija in uveljavlja
samosvojo originalno in edinstveno osebnost« (Kristančič, 2007). Meni tudi, da kvalitetno
preživljanje prostega časa pozitivno vpliva na zdravje, telesni in psihični razvoj, na samo
ustvarjalnost osebnosti in bogatenje vsebin življenja. V prostem času se po njenem
mnenju razvijajo dispozicije, interesi in nadarjenost (Kristančič, 2007).
Tudi Ivančič (1999) poudarja, da je prosti čas pomemben za ohranitev zdravja in tako
postaja vedno pomembnejši v človekovem življenju, ker mu daje večje možnosti, da dobro
premisli, kako si urediti delo in življenje.
Černigoj Sadar (1996) definira, da imeti čas zase in za tiste, s katerimi se želimo družiti, ni
samo pravica, ampak tudi pogoj za ohranjanje psihofizičnega ravnotežja in uspešnega
obvladovanja drugih področij življenja.
Individualni prosti čas, v kakršnikoli obliki ima pozitivne učinke na razvoj in dobro počutje,
vedenje ter zdravje otroka. Raznovrstne aktivnosti otrok delujejo sproščujoče in
spodbujajoče v razvoju številnih otrokovih spretnosti ter jim omogočajo spoznavanje,
učenje ter pridobivanje številnih informacij in izkušenj v svet odraslih.

2.3 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
Problematika uskajevanja dela in ostalih področij življenja je prišla v organizacijah v
ospredje z legalizacijo enakih možnosti žensk na trgu delovne sile in se kasneje okrepila z
družini naklonjenimi politikami. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so pri tem
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vodile skandinavske države in ZDA, toda pri prvih je imela organizacijska politika zelo
močno podporo v državnih socialnih politikah, medtem ko tega za ZDA ne moremo trditi.
V Sloveniji se je v drugi polovici 20. stoletja uspešno razvijala državna socialna politika, ki
je staršem olajšala uskaljevanje poklicnega in družinskega življenja, zato organizacije temu
niso posvečale posebne pozornosti. Z uvedbo tržne ekonomije in s prilagajanjem
slovenske zakonodaje kriterijem Evropske unije pa ta problematika tudi pri nas postaja
vedno bolj aktualna (Černigoj Sadar in drugi, 2004).
V drugi polovici devetdesetih je Evropska unija družini naklonjeno politiko poskušala
uveljaviti v praksi z različnimi direktivami in srednjeročnimi programi za uveljavljanje
enakih možnosti (Černigoj Sadar & Lewis, 2001). Zaposlitvene smernic Evropske unije za
leto 1999 pa so poleg večje ekonomske učinkovitosti predvidevale tudi razvoj strategij za
usklajevanje dela z ostalimi področji življenja. Izhodišča teh smernic so bila:
-

izboljšanje zaposljivosti;

-

razvoj podjetništva;

-

spodbujanje prilagodljivost podjetij in novih zaposlenih;

-

krepitev politik enakih možnosti za moške in ženske.

Osnovne smernice zaposlovanja in zmanjševanja brezposlenosti v Evropski uniji so
vključene tudi v aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji. Zakon o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, 2002) izpostavlja problematiko usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja ter preprečevanja diskriminacije zaradi družinskega statusa in družinskih
obveznosti.
Konec dvajsetega stoletja so napredna podjetja razvijala družini prijazno politiko. V
začetku enaindvajsetega stoletja se je kot odgovor na vse večjo tekmovalnost in kot
protiutež dolgotrajnemu, nepredvidljivemu in obremenjujočemu delu začela razvijati
politika integracije dela in ostalih področij življenja, ki naj bi vzpodbujala predvsem
pozitivne oblike fleksibilizacije dela in življenja. Vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja
med različnimi področji življenja ni pomembno samo za nekatere socialne skupine, ampak
za vse (tako ljudi kot institucije), je pogoj za obnavljanje človeških virov, družin in
skupnosti v prihodnosti (Černigoj Sadar & Lewis, 2002).
2.3.1 Politike, pomen in vloga nosilcev usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
Usklajevanje dela in drugih področij življenja ali na kratko uravnoteženje dela in življenja1
pomeni prožnost, pridobivanje in vzpostavljanje smiselnega ravnotežja med časom in
1

Ang. work-life balance.
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različnimi oblikami investicij (vložkov) na tak način, da lahko opravljamo svoje delo
učinkovito, obenem pa imamo dovolj časa za druge pomembne stvari v življenju, kot so
družina, skupnost, hobiji, učenje in različne dejavnosti v prostem času (Černigoj Sadar &
Lewis, 2001). Upravljanje takšnega ravnotežja je sicer individualna odgovornost, toda le
malo načrtov lahko uresničimo sami, za večino opravil je potrebno dobro sodelovanje z
drugimi ljudmi. Ravnotežje med delom in ostalimi področji življenja je dinamičen proces,
ki zahteva njegovo pravilno vzpostavitev in uskladitev. Vzpostavljanje ravnotežja pa je
mogoče le s smiselnim preusmerjanjem časa in energije med različnimi življenjskimi
prostori. Kako uspešni bomo v prehajanju iz enega področja življenja na drugega in v
povezovanju le-teh, je odvisno od naših osebnostnih potreb karakteristik, kot so zaupanje
v sebe, sposobnosti oblikovanja življenjskih ciljev, različnih kariernih poti in njihovega
uresničevanja, sposobnosti in interesa za učenje novega, številnih veščin (predvsem
komunikacijske veščine in upravljanje s časom) ter dostopa do ustreznih informacij
(Černigoj Sadar & Lewis, 2002).

2.3.1.1 Vloga države
Naloga države, kot je zapisano že v Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91,
42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), je varovati družino, materinstvo,
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarjati za to potrebne pogoje. Hkrati je v ustavi tudi
določeno, da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje
otroke (Ur. l. RS, št. 33/91). Poleg Ustave Republike Slovenije sta temeljna zakonska
predpisa, ki posegata v področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, še Zakon
o delovnih razmerjih - ZDR in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP
(Ur.l. RS, št 97/2001), ki sta podrobneje obravnavana v poglavju 3.
Temeljni dokument družinske politike predstavlja Resolucija o temeljih oblikovanja
družinske politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 40/93), ki jo je leta 1993 sprejel
Državni zbor Republike Slovenije. S tem dokumentom želi Slovenija vplivati na pogoje za
nastanek in varnost družine ter njen nadaljnji razvoj. Eden izmed ciljev Resolucije je tudi
ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti
staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev. Država se tako zavezuje, da bo
podpirala bolj primerno moralno in materialno družbeno vrednotenje dela z otroki ter
enakomernejšo porazdelitev odgovornosti med vsemi deležniki; državo, organizacijo ter
posamezniki – starši.
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2.3.1.2 Vloga organizacije
Cilj vsake organizacije je ustvariti čim večji dohodek/dobiček, dober položaj na trgu, dober
ugled tako pri poslovnih partnerjih, strankah kot potencialnih delojemalcih/delojemalkah
ter skladne in učinkovite odnose med zaposlenimi. Z uvajanjem organizacijskih politik in
praks, ki omogočajo usklajevanje dela in družinskega življenja, lahko neposredno ali
posredno pripomoremo k doseganju vseh prej omenjenih ciljev organizacije. Strategije
usklajevanja vključujejo procese, s katerimi organizacija želi doseči starteške poslovne
cilje na tak način, da upošteva potrebe zaposlenih za kakovostno integracijo dela in
ostalih področij življenja (Pallegrino & Hilton, 2013).
Družini prijazni management
Družini prijazni management definiramo kot dogovorjeno in usklajeno uporabo družini
prijaznih praks in zavzemanje delodajalca za pomoč zaposlenim pri usklajevanju njihovih
delovnih in družinskih obveznosti. Gre za prepoznavanje vzorca praks in s tem povezanih
problemov, ki zajemajo različna življenjska obdobja, kot so rojstvo, vzgoja in izobraževanje
otrok, načrtovanje upokojitev ter skrb za ostarele. Pri tem je pomembno, da so omenjene
prakse medsebojno povezane. V primeru, ko delodajalec obravnava družinske probleme
kot izključno zasebno odgovornost zaposlenih in se na njih odziva le v nujnih primerih,
govorimo o posamičnih izolirnih praksah (Bien Karlovšek in drugi, 2008).
Številna podjetja izvajajo vrsto ukrepov družini prijazne politike. Družini prijazni ukrepi
sodijo na področje ravnanja s človeškimi viri. Te primarne strategije za preprečevanje
konfliktov, s katerimi se lahko močno zmanjšajo napetosti med delom in družino, so zlasti
pomembne za starše majhnih ali nesamostojnih otrok (Walsh, 2005; Duxbury, Higgins in
Johnson, 1999).
Walsh (2015), Duxbury, Higgins in Johnson (1999) navajajo naslednje najpogostejše
ukrepe in njihove oblike:

1. Prožne oblike delovnega časa:
- prožni delovniki2 - npr. možnost kasnejšega prihoda na delo in/ali zgodnejšega
odhoda z delovnega mesta in možnost nadaljevanja dela med odmorom za
kosilo;

2

Ang. flexitime.
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-

-

kombinacija prožnega delovnika s časovnim skladom: prenašanje viška ali
manka ur iz enega tedna/meseca v drugega3, izraba nadur v obliki plačanega
dopusta;
strnjen delovni teden4 - zaposleni npr. opravijo tedenske delovne ure v štirih
dneh in so preostale tri dni prosti;
krajši delovni čas od polnega (dnevna/tedenska/mesečna izravnava ur)5;
delitev delovnega mesta6 - dve osebi sta zaposleni na istem delovnem mestu,
vendar vsaka s polovičnim delovnim časom;
delo med šolskim letom7 - pri tem je plača enakomerno porazdeljena prek
vsakega leta, s čimer so zaposlenim zagotovljeni redni dohodki;
sodelovanje zaposlenih pri izdelavi urnikov.

2. Druge prožne oblike dela:
- delo na daljavo8 ; ena od oblik je delo na domu9 - lahko se izvaja hkrati s
prožnim delovnim časom ali pa ga plačujejo skladno z rezultati dela;
- možnost prekinitve zaposlitve za določen čas z zagotovljeno vrnitvijo na isto ali
enakovredno delovno mesto10;
- možnost prehoda iz zaposlitve s polnim delovnim časom v zaposlitev s krajšim
delovnim časom in obratno11;
- usklajevanje delovnika s šolskimi obveznostmi otrok (delo v času, ko so otroci v
šoli).
3. Ugodnosti v zvezi s starševskim dopustom12:
- prožnejši starševski dopust, ki omogoča staršem, da sami izberejo način izrabe
dopusta in njegovo trajanje, vključno s postopno vrnitvijo na delo;
- dodaten porodniški dopust,13 (dodaten) očetovski dopust, dodaten starševski
dopust;
- plačilo ali dodatno plačilo porodniškega/očetovskega/starševskega dopusta;
- daljše obdobje od zakonskega, ko je po porodniškem/starševskem dopustu
zagotovljena vrnitev na delovno mesto.
3

Ang. annualised hours.
Ang. compressed work week.
5
Ang. part-time working.
6
Ang. job sharing.
7
Ang. term-time working.
8
Ang. telework.
9
Ang. homework.
10
Ang. career break.
11
Ang. voluntary reduced hours working, V-time.
12
Termin »starševski dopust« uporabljamo za celoten dopust z zvezi z rojstvom otroka. V sloveniji obsega
porodniški (materinski) dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka (vsaka od staršev je
upravičena do polovice) in po potrebi posvojiteljski dopust.
13
Termin »porodniški dopust« uporabljamo za del starševskega dopusta, ki ga mati izrabi pred rojstvom
otroka in takoj po njem (materinski dopust).
4
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4. Lajšanje vnovičnega prevzema delovnih nalog po daljši odsotnosti z dela zaradi
starševskih obveznosti:
- obveščanje zaposlenih na starševskem dopustu o dogajanju na delovnem
mestu in v podjetju nasploh, vabila na sestanke;
- programi usposabljanja in ponovnega uvajanja v delo po vrnitvi na delovno
mesto.
5. Organizacija in (so)financiranje otroškega varstva:
- lastni vrtec za predšolske otroke;
- rezervacija/zakup mest v lokalni ponudbi otroškega varstva;
- vavčerji za otroško varstvo;
- pomoč pri iskanju otroškega varstva;
- organizacija otroškega varstva v nujnih (nepredvidljivih) primerih;
- organizacija varstva šoloobveznih otrok med počitnicami, prazniki (če starši
takrat delajo), pozno popoldne ali dopoldne (če takrat ni pouka);
- (delno) kritje/subvencioniranje stroškov otroškega varstva.
6. Druge storitve za družine:
- svetovanje v zvezi z zadevami, pomembnimi za družine;
- ponudba gospodinjskih storitev;
- kosila v menzi podjetja za otroke zaposlenih.
7. Dodatni prosti dnevi:
- plačan ali neplačan dodaten dopust za nego (bolnega) otroka ali drugega
družinskega člana;
- plačana ali neplačana odsotnost zaradi drugih družinskih obveznosti (npr. O
- odsotnost staršev na prvi šolski dan) ali za posebne namene;
- neplačan dopust med šolskimi počitnicami;
- neplačana načrtovana daljša odostnost14 - npr. zaradi daljše nege bolnega
otroka ali po operaciji;
- zagotavljen dopust v času božičnih praznikov za zaposlene z otroki.
8. Obveščanje in komuniciranje z zaposlenimi:
- obveščanje (po internetu) zaposlenih o njihovih pravicah (tudi družini prijaznih
ukrepih, ki so na voljo);
- obveščanje o zadevah, pomembnih za družine.
9. Organizacija dogodkov za družinske člane:
- dan odprtih vrat za družinske člane;
- izleti/pikniki za družine zaposlenih;
- obdaritev otrok (npr. novoletna).

14

Ang. sabbatical.
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Glede na neposredno povezanost med delovnim časom v organizaciji in vsakodnevnimi
družinskimi obveznostmi zaposlenih je ureditev delovnega časa osrednje področje, na
katerem ukrepi organizacije lahko pomagajo pri usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja. Namen prožnega delovnega časa je omogočiti časovno prilagoditev dela
zahtevam družinskih obveznosti (npr. odpiralni čas vrtcev ali večja potreba po negi
družinskih članov). Za zaposlene straše (pa tudi za zaposlene z drugimi družinskimi
obveznostmi) je zelo pomembno, da ima delodajalec posluh za občasne potrebe po
spremembi delovnega časa ali delu na domu (Kanjulo Mrčela & Černigoj Sadar, 2004).
Ukrepe družini prijazne politike lahko torej definiramo kot osrednji element učinkovite
kadrovske politike. Pri tem morajo biti delodajalci seznanjeni s prednostmi in slabostmi, ki
so povezane z uvajanjem in izvajanjem družini prijazne politike. Že dolgo obstajajo dokazi
o tem, da se družini prijazna kultura v podjetjih splača tudi v ekonomskem smislu, in vse
več je podatkov o tem, kakšne in kolikšne (neposredne ali posredne)15 finančne koristi
imajo delodajalci, narodno gospodarstvo in država/družba nasploh od uvajanja družini
prijazne politike v podjetja (Lewis, 1997; Walsh, 2005).

2.3.1.3 Vloga posameznika
V socialno-psihološki definiciji družine kot male skupine zajema pojem strukture družine
relativno trajne vloge, ki so se izoblikovale glede na delitev dela, distribucijo moči ter
značilnost komuniciranja in čustvenih odnosov (Čačinovič Vogrinčič, 1998).
Nadalje Čačinovič Vogrinčič (1998) pravi, da lahko s pojmom vloga zajamemo različne
aspekte realnosti – realnost na ravni družbe oziroma skupine, posameznika in interakcije.
Družbeni predpisi v vlogi nedvomno predstavljajo razredna razmerja nadrejenosti in
podrejenosti, ki imajo v družini specifično funkcijo za njeno ohranitev.

15

Med prve na primer sodi višja storilnost kot posledica prijaznejšega delovnega okolja. Posredni učinek je
med drugim izboljšan tržni položaj podjetja kot posledica odziva potrošnikov in vlagateljev (European
Commission, 2001).
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3 PRAVNI VIDIKI USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA
ŽIVLJENJA

V tem poglavju je opredeljena pravna ureditev na mednarodni in nacionalni ravni,
navedeni so ključni zakoni, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega
življenje ter opisane so tudi dobre prakse drugih držav članic.

3.1 MEDNARODNA PRAVNA UREDITEV
119. člen določa enako plačilo za ženske in moško,skladno z Rimsko pogodbo iz leta 1957.
Eden izmed ciljev v začetku 70-ih let je bila skupna socialna politika, katere pomemben
del so tudi enake možnosti. Socialni akcijski program, ki ga je 1974 sprejela Evropska
skupnost,je posvetil posebno pozornost neugodnemu položaju žensk. Kot enega izmed
glavnih vzrokov navaja pomanjkanje primernih možnosti za zaposlene matere.
Voditeljem EU je bilo leta 2000 povsem jasno, da je potrebno Evropsko gospodarstvo
prestrukturiti, če želi konkurirati Združenim državam in drugim svetovnim
gospodarstvom. Lizbonska strategija, ki je bila sprejeta marca leta 2000, s strani
Evropskega sveta na zasedanju v Lizboni je slednji postavil nov ambciozen načrt na
ekonomskem področju EU. Eden od ciljev Lizbonske strategije je, da bi EU postala najbolj
konkurenčna in dinamična, na znanju temelječa gospodarska sila na svetu, sposobna
trajnostne gospodarske rasti, z več in boljšimi službami in večjo socialno kohezijo (Logar,
2009).
Za enako obravnavanje žensk in moških je bilo že od 70-ih letih sprejetih več direktiv
(Logar, 2009):
-

-

-

Direktiva Enako plačilo za moške in ženske (75/117/EEC) izhaja iz načela, da je
treba za enako delo ali za delo, ki se mu pripisuje enaka vrednost, odpraviti
vsakršno diskriminacijo na podlagi spola pri vseh vidikih in pogojih plačila.
Direktiva o enakem obravnavanju žensk in moških na trgu dela (76/207/EEC) je
podrobneje opredelila dostop do trga dela, kariernih možnosti, dostop do
poklicnega izobraževanja in določila pogoje zaposlitve. Direktiva ne dopušča
nobene neposredne ali posredne (zakonski ali družinski status) spolne
diskriminacije.
Direktiva o enakem obravnavanju moških in žensk na področju socialne
varnosti (79/7/EEC) se nanaša na zakone in določila zaščite glede bolezni,
invalidnosti, starosti, nesrečah pri delu, poklicnih boleznih in brezposelnosti ter
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-

socialne podpore. Direktiva ne dopušča diskriminacije v pogojih dostopa in
obsega zavarovanj, v obveznih prispevkih in njihovem izračunavanju kot
izračunavanju povečanja ugodnosti za partnerja in odvisne člane družine. Ta
merila so se leta 1986 razširila še na kategorijo samozaposlenih (86/378/EEC).
Izdana je bila direktiva o uporabi načela enakosti v kmetijski dejavnosti in pri
samozaposlitvi (86/613/EEC) ter zaščiti samozaposlenih žensk med
nosečnostjo in materinstvom.
Direktiva o delovnih pogojih in pravicah nosečih delavk (92/85/EEC) določa
delovne pogoje in preprečevanje zdravju škodljivih rizičnih razmer na
delovnem mestu za nosečnice, porodnice in doječe matere. Skladno s to
Direktivo, ki predvideva delo podnevi, neprekinjen porodniški dopust najmanj
14 tednov (od tega obvezno 2 tedna pred porodom in/ali po porodu v skladu z
nacionalno zakonodajo in/ali prakso), čas za zdravniške preglede pred
porodom in prepoved odpuščanja. V omejenem obdobju je delavka upravičena
do denarnega nadomestila, skladno z nacionalnimi normami. Podrobneje bo to
opisano v nadaljevanju – v poglavju o družinski politiki.

Kot posledica naraščajoče zavesti o enakem obravnavanju moških in žensk, kot dopolnilo
k omenjenim direktivam je opredeljena tudi Resolucija Evropskega sveta o varovanju
dostojanstva žensk in moških na delovnem mestu (90/C 157/02). Resolucija navaja, da je
nesprejemljivo spolno ravnanje ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža
dostojanstvo moških in žensk pri delu. Komisija priporoča državam članicam, da sprejmejo
ukrepe, na podlagi katerih bi se povečala ozaveščenost v zvezi s spolnim nadlegovanjem.
Kot aneks k priloženim priporočilom so bila opredeljena pravila ravnanja za ukrepe proti
spolnemu nadlegovanju.
Vse direktive tudi poudarjajo pravno varstvo osebe, ki sproži pritožbeni postpek. Sprejeta
je bila posebna Direktiva o dokaznem bremenu v postopkih zaradi diskriminacije na
podlagi spola (97/80/ES). Direktiva uvaja novost, da nasprotna stranka nosi v popstopku
dokazno breme, katero se mora dokazati, da do zatrjevanih kršitev ni prišlo (Logar, 2009).
Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju, ki
je bila sprejeta konec leta 2000, katere namen je opredeliti splošni okvir boja proti
diskriminaciji zaradi vere ali prepričanja, hendikepiranosti, starosti ali spolne usmerjenosti
pri zaposlovanju in delu, z namenom da bi v državah članicah uresničevali načelo enakega
obravnavanja (Logar, 2009).
Evropski parlament in Evropski svet sta novembra 2003 sprejela Direktivo o delovnem
času; konsolidirano verzijo direktive o nekaterih vidikih delovnega časa, kombinacijo
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direktiv 93/104/EC in 2000/34/EC. Skladno z omenjeno direktivo morajo imeti vsi delavci
zagotovljen minimalni dnevni, tedenski in letni počitek ter ustrezne odmore med delom.
Določiti je potrebno tudi zgornjo mejo tedenskega delovnega časa. Upoštevajoč načela
Mednarodne organizacije pa je potrebno omejiti tudi trajanje nočnega dela. Predvsem pa
je potrebno upoštevati splošno načelo, ki veli, da mora organizacija prilagoditi delo
potrebam delavca.

3.2 NACIONALNA PRAVNA UREDITEV
V Sloveniji obstaja več pravnih aktov, ki neposredno ali posredno urejajo področje
uskaljevanja poklicnega in družinskega življenja, pri čemer vsi stremijo k skupnim ciljem, ki
so (Škafar, 2014):
-

enake pravice obeh staršev;
odprava posrednih diskriminatornih ukrepov;
vzpostavitev mehanizmov za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Ti mehanizmi morajo biti vzpostavljeni na dveh ravneh, in sicer na ravni delodajalcev, ki
morajo upoštevati potrebe svojih zaposlenih glede njihovega zasebnega življenja, kakor
tudi na ravni javnih servisnih storitev, saj mora biti delovni čas institucij, ki nudijo javne
storitve na področju zasebnega življenja zaposlenim, prilagodljiv (Škafar, 2014).
Pravno področje uskaljevanja poklicnega in družinskega življenja urejajo temeljni zakonski
pravni akti, ki so navedeni v nadaljevanju.
3.2.1 Zakon o delovnih razmerjih
Namen Zakona o delovnih razmerjih16, kot izhaja iz 1. člena, je v urejanju delovnih
razmerij, ki se sklepajo med delavcem in delodajalcem s pogodbo o zaposlitvi ter v
vključevanju delavcev v delovni proces, kakor tudi usklajenem poteku delovnega procesa
in preprečevanju brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela,
dostojanstva pri delu in varovanje interesov delavcev v delovnem razmerju (Zakon o
delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/2013, Ljubljana, 2013).
Nadalje iz 6. člena Zakona o delovnih razmerjih izhaja, da je prepovedana vsakršna
posredna in neposredna diskriminacija delavcev v času trajanja njegovega delavnega
razmerja in s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec mora poleg vseh drugih
okoliščin enako obravnavati delavce tudi glede spola in družinskega stanja.

16

Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št. 21/2013, Ljubljana, 2013.
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3.2.2 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

1. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja zavarovanje za
starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek
za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona.
Ta zakon določa dve vrsti pravic, in sicer pravice iz naslova zavarovanja za starševsko
varstvo ter pravice do družinskih prejemkov. Pravice iz naslova zavarovanja za starševsko
varstvo so starševski dopust, starševsko nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa
in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, družinski prejemki
pa se nanašajo predvsem na materialno oz. denarno pomoč staršem (ZSVDP, Uradni list
RS, št. 97/2001, z dne 4.12.2001). Celoten zakon je usmerjen k temu, da se mladim
staršem zagotovi varnost v materialnem smislu in v smislu ščitenja ostalih pravic, ki se
nanašajo na stabilnost njihove zaposlitve v času ustvarjanja družine. Zagotavlja lažjo
odločitev za starševstvo, predvsem pa lažjo uskladitev družine s poklicnim življenjem ter
lažjo ponovno vključitev na trg dela.
Pomemben prispevek tega zakona k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja ima tudi očetovski dopust, ki močno pripomore k vključevanju obeh staršev v
proces vzgoje. Z uvedbo očetovskega dopusta se že ob rojstvu otroka razbremeni »ženski
stereotip« vloge ter tudi ženskam omogoče lažje vključevanje na trg dela po otrokovem
rojstvu ter pripomore k lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja v širšem
kontekstu besede.
3.2.3 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja17
Zakon se neposredno sklicuje na uravnavanje poklicnega in družinskega življenja s tem, ko
določa enako obravnavanje vseh oseb in s tem vsem zagotavlja tudi enake možnosti glede
uresničevanja svojih pravic, med drugim tudi tistih, povezanih s samim delovnim
razmerjem (Škafar, 2014).
3.2.4 Zakon o enakih možnosti žensk in moških18
Tudi ta zakon ureja usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ko se konkretneje
osredotoča na enakost spolov. Moški in ženska sta izenačena pri uresničevanju svojih

17
18

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Uradni list RS, št. 50/2010, Ljubljana, 2010.
Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Uradni list RS, št. 59/2002, Ljubljana, 2002.
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pravic v javnem in zasebnem življenju, kar med drugim zajema tudi njuno zaposlitev
(Škafar, 2014).
3.2.5 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških je strateški
dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakosti
spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških v Republiki Sloveniji za obdobje
od leta 2005 do leta 2013. Temeljni namen dokumenta je izboljšati položaj žensk oziroma
zagotoviti trajnostni razvoj pri uveljavitvi enakosti spolov. Aktivnosti in konkretne naloge
za dosego ciljev in izvajanje omenjenih ukrepov so opredeljene v periodičnih načrtih, ki se
pripravljajo vsaki dve leti in natančneje določajo časovni rok ter način izvedbe
posameznih nalog in aktivnosti. V različnih mednarodnih dokumentih je načelo enakosti
spolov opredeljeno kot temeljno načelo, ki so ga dolžne spoštovati vse države članice
medvladnih in mednarodnih organizacij, kot so Evropska unija, Združeni narodi in Svet
Evrope. Ti dokumenti poudarjajo načelo, da je potrebno za pojmovanje enakosti spolov
nujo sprejemanje razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enako
vrednotenje teh razlik in različnih družbenih vlog. Politika enakosti spolov se tako
zavzema za resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri
odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem življenju. Enaka prepoznavnost, enak
položaj žensk in moških v družbi ter enako uživanje rezultatov družbenega razvoja je
glavno vodilo Nacionalnega programa.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji 27. oktobra 2005 sprejel Resolucijo o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških. Podlago za njen sprejem je
Slovenija pridobila z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM; Uradni list
RS, št. 59/02). Ta zakon definira enakost spolov in enako obravnavanje spolov kot vladno
politiko ter uvaja integracijo načela enakosti spolov kot strategijo za doseganje enakosti
spolov. Politike enakosti spolov tako niso več zgolj v pristojnosti posebnih institucij, ki se
ukvarjajo s to problematiko, ampak so sestavni del posameznih področnih politik oziroma
delokroga ministrstev in vladnih služb. Resolucija o nacionalnem programu za enake
možnosti žensk in moških uvaja multidisciplinarni proces, s katerim posamezni nosilci
odgovornosti za oblikovanje posameznih politik trajno vključujejo načelo enakosti spolov
v načrtovanje, oblikovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje politik. Resolucija je
strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje
enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških v Republiki Sloveniji za
obdobje od leta 2005 do leta 2013, njen temeljni namen pa je izboljšati položaj žensk
oziroma zagotavljati trajnostni razvoj pri uveljavitvi enakosti spolov (ReNPEMZM; Uradni
list RS, št. 100/2005).
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Resolucija temelji predvsem na poudarjanju vidika problematike usklajevanja poklicnega
in zasebnega življenja, tako s strani zaposlovanja kot tudi trga dela. Resolucija navaja dva
cilja in več ukrepov na tem področju, in sicer:
Prvi cilj se nanaša na lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, navezujoči
ukrepi so:
-

-

-

»Izvajanje in podpora posebnim programom, namenjenih usklajevanju
poklicnega in zasebnega življenja«;
»spodbujanje delodajalk oziroma delodajalcev k omogočanju usklajevanja
poklicnih in zasebnih oziroma družinskih obveznosti zaposlenih, in sicer z bolj
fleksibilnimi oblikami dela, s prilagojenim urnikom dela in dodatnimi
usposabljanji, za oba spola«;
»izvajanje in podpora raziskav o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
žensk in moških ter o pomembnosti in dodani vrednosti takšnega delovnega
okolja«;
»uvedba tekmovanja za družini prijazno podjetje«;
»vzpostavitev in spremljanje kazalcev EU o usklajevanju poklicnega in
zasebnega življenja« (ReNPEMZM; Uradni list RS, št. 100/2005).

Drugi cilj pa se osredotoča na izboljšanje javnih in podpornih storitev za zagotavljanje
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Ukrepa za doseganje tega cilja pa sta:
-

»Razvijanje obstoječih in uvajanje novih programov ter storitev varstva otrok,
prilagojenih različnim potrebam staršev in otrok« in
»razvijanje obstoječih in uvajanje novih programov ter storitev za skrb
starejših in drugih pomoči potrebnih družinskih članic in članov« (ReNPEMZM;
Uradni list RS, št. 100/2005).

3.3 UVELJAVLJANJE FLEKSIBILNIH OBLIK ZAPOSLOVANJA
Država s sprejeto zakonodajo delodajalcem omogoča delavcem nuditi fleksibilno
zaposlovanje. Najpogostejše oblike fleksibilnega zaposlovanja so delo za določen čas, delo
s skrajšanim ali podaljšanim delovnim časom, gibljiv delovni čas, sezonsko ali priložnostno
delo, izmensko ali nadurno delo, delna ali fazna upokojitev, zgoščeni delovoni čas, itd.
Nekatere od zgoraj navedenih fleksibilnih oblik zaposlovanja so izbirne, kar pomeni, da si
jih zaposleni izbere glede na dotične potrebe in želje. Nekatere oblike zaposlovanja pa
morajo zaposleni nekako sprejeti oz. so jih prisiljeni sprejeti, v kolikor želijo vstopiti na trg
dela ali ohraniti ostoječo zaposlitev (Sedmak & Medarič, 2007).
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3.4 DOBRE PRAKSE DRUGIH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE –
PRIMERJALNA ANALIZA
Uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je v zadnjih desetletjih postalo
pomembnejše, še zlasti zaradi spremenjenih zahtev na trgu dela, spreminjajočih se
družinskih struktur in demografskih pritiskov, ki so posledica staranja prebivalstva. Polna
zaposlitev obeh partnerjev prinaša težave pri usklajevanju plačanega dela in družinskih
obveznosti, kot so organiziranje varstva otrok, skrb in nega za bolne družinske člane,
prilagajanje delovnega časa delovnemu času vrtcev in šol, finančna vprašanja
(nadomestila, socialni transferji, davčne olajšave, itd.), pa tudi neenakosti med moškimi in
ženskami v delitvi socialnih pravic, povezanih s skrbjo za druge. Pričakovanja delodajalcev
po stalni dosegljivosti zaposlenih, dolgi in neredni delovniki ter vedno večja intenzivnost
dela so konflikti med zahtevami dela in zahtevami družine, ki se še poglabljajo. Tega ne
občutijo le ženske, temveč tudi moški, ki želijo prevzeti večjo vlogo pri skrbstvenih
obveznostih v družini. Vloga očetov znotraj doma in na delovnem mestu postaja v zadnjih
letih vse bolj predmet raziskav in javnih politik. Glavni razlog zato so prizadevanja držav za
odpravo ovir za vključevanje žensk na trg dela, uvrščanje problematike usklajevanja dela
in družine na agende različnih politik ter vedno večje zanimanje za zasebno sfero in
iskanje spodbud za bolj uravnoteženo delitev skrbstvenega dela z namenom, da se ženske
razbremeni dvojnega bremena plačanega in neplačanega dela (Gregory & Milner, 2011).
Za uspešno urejanje usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti je potreben celovit in
integralen pristop, ki vključuje povezanost politike in ukrepov na ravni države, ukrepov
sprejetih s strani socialnih partnerjev na ravni dejavnosti in na ravni posameznega
delodajalca. Če so bile prve politike in ukrepi v večji meri usmerjene na matere in otroke,
se v zadnjem času vedno bolj krepi zavedanje o potrebnosti ukrepov, ki bodo omogočali
lažje prevzemanje večje vloge očetov pri skrbi za otroke in bolj enakopravni delitvi
družinskih obeznosti med partnerjema. Zaradi starajoče se družbe ter podaljševanja
delovne dobe, vse kasnejšega odločanja za ustvarjanje lastne družine pa vse večji izziv za
zaposlene predstavlja tudi skrb in nega za starejše ter bolne družinske člane, pogosto ob
hkratni skrbi za otroke.
V Sloveniji se v nasprotju s skandinavskimi državami na usklajevanje poklicnih in
družinskih obveznosti gleda na način, kot da si ti dve področji življenja nasprotujeta. Delo
označujejo kot nekaj pozitivnega, družina pa naj bi bila prepogosta ovira pri razvoju. Z
vidika družinskega življenja pa so delovne razmere tiste, ki ovirajo uresničevanje
družinskih obveznosti. Dobra praksa usklajevanja dela in družine v skandinavskih državah
kaže, da je mogoče z družinam prijaznimi politikami ustvariti okolje, v katerem sta delo in
družina razumljeni kot komplementarni sferi (Žakelj & Švab, 2009).
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Primerjava dobrih praks med slovenskimi in norveškimi podjetji kaže, da je na Norveškem
več energije usmerjene v spodbujanje očetov h koriščenju ukrepov v praksi, kar je v
slovenskem prostoru redkost. Mnogi norveški delodajalci lahko zagotavljajo tudi razliko v
plačilu nadomestila za očetovski dopust in starševski dopust (očetovska kvota v trajanju
10 tednov), prav z namenom, da bi očetje bolj koristili te ukrepe. V Sloveniji zakonodajni
okvir določa očetovski dopust od leta 2003; v letu 2016 se plačani del očetovskega
dopusta podaljšuje s 15 na 20 dni ob tem, da se zmanjšuje neplačani del dopusta s 75 na
50 dni (za slednje so kriti le prispevki za socialno varnost v višini minimalne plače). To je
tudi razlog, da večina očetov (90 %) koristi prvi del, le manjšina pa se odloči za koriščenje
drugega dela očetovskega dopusta. V nasprotju z norveškimi primeri dobre prakse se
slovenska podjetja ne odločajo za plačilo nadomestila do polne plače v tem obdobju.
Tako na Norveškem kot v Sloveniji se socialni partnerji zavedajo pomena, ki ga ima urejen
delovni čas za usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti. V Sloveniji je tematika
usklajevanja dela in družine sestavni del večine kolektivnih pogajanj in kolekivnih pogodb.
Kot primer dobre prakse v Sloveniji izstopajo kolektivne pogodbe, ki omejujejo nadurno
delo, delo v neugodnem delovnem času (delo v nedeljo, na proste dneve po zakonu), ki
omejujejo napotitve na delo v drug kraj za zaposlene z družinskimi obveznostmi, kot tudi
kolektivne pogodbe, ki določajo dodatne dneve odsotnosti z dela za zaposlene z
družinskimi obveznostmi, podobno kot to določajo tudi norveške kolektivne pogodbe.
Zelo pogosti ukrepi, ki se jih poslužujejo slovenska podjetja, so dodatni plačani dan
odsotnosti ob uvajanju otroka v vrtec ali šolo, darilo ob rojstvu otroka, možnost
prilagajanja delovnega časa zaposlenim z družinskimi obveznostmi in podobno. V Sloveniji
je v kolektivnih pogodbah zelo razširjen le en ukrep, ki je namenjen izključno očetom, in
sicer dodaten plačan dan, dva ali tri ob rojstvu otroka. Pomen plačane odsotnosti ob
enkratnem dogodku rojstva otroka namreč prepoznava večina kolektivnih pogodb.
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4 RAZISKOVALNI DEL
Na osovi teoretičnih izhodišč sem oblikovala anketo, ki sem jo v času od decembra 2016
do marca 2017 poslala na upravo 63 vrtcem, s prošnjo, da jo posredujejo staršem otrok,
mlajših od 7 let.

4.1 OSNOVNI PODATKI O RAZISKAVI
Podatke sem pridobila na osnovi anketnega vprašalnika, ki je predstavljen v nadaljevanju
dela.
Namen diplomskega dela je z uporabo domače in tuje strokovne literature ter ustrezno
analizo anketnega vprašalnika proučiti, kako usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja staršev otrok, mlajših od 7 let, vpliva na vsakodnevne obveznosti zaposlenih. Z
raziskavo želim analizirati ključne dejavnike, zaradi katerih je anketirancem težko
uskaljevati poklicno in družinsko življenje (npr. delovne obveznosti, hobiji, športne
aktivnosti, otroške obveznosti itd.). Nadalje me je zanimalo, katere spremenljivke so
bistvenega pomena za učinkovito sinergijo med poklicnim in družinskim življenjem ter
kakšno vlogo ima pri tem izbor spremenljivk.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti:
-

kako starši otrok, mlajših od 7 let, usklajujejo družinsko in poklicno življenje;

-

kakšne ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja izvajajo
delodajalci in koliko ti ukrepi dejansko pripomorejo k lažjemu usklajevanju obeh
področij življenja;

-

katere so tiste spremenljivke, ki v največji meri otežujejo/lajšajo usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja.

4.2 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA
Za potrebe izdelave diplomskega dela sem vključila teoretični in empirični pristop
raziskovanja.
V prvem delu, kjer sem se ukvarjala s pridobivanjem podatkov, na osnovi razpoložljive
strokovne literature ter drugih virov podatkov, sem izdelala anketni vprašalnik in ga
poslala populaciji – 63 vrtcem. Verodostojnih in v celoti izpolnjenih je bilo 50 anketnih
vprašalnikov, kar predstavlja vzorec za nadaljnjo raziskavo. Pri tem pod populacijo
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razumemo vse vzgojno izobraževalne ustanove, zadolžene za skrb otrok, mlajših od 7 let,
pod vzorcem pa tiste ustanove oz. vrtce, od katerih smo dobili v celoti izpolnjene anketne
vprašalnike. Vprašanja v anketi so zastavljena na osnovi teoretičnih izhodišč, upoštevajoč
obstoječo strokovno literaturo. Vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov spremenljivk; t. i.
spremenljivk za pridobitev poklicnih in družinskih podatkov. Z metodo analize primarnega
vira, pridobljenega z anketnim vprašalnikom, sem opisno in grafično opredelila vpliv
poklicnih spremenljivk na družinske spremenljivke.
Pri zasnovi anketnega vprašalnika, ki se nanaša na poklicne in družinske spremenljivke,
sem se najprej omejila na teoretično pojmovanje in že predstavljene definicije pojmov
poklicnega življenje, družinskega življenje ter usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja (predstavljeno v poglavju 2). Pri strukturiranju vprašanj ankete sem se najprej
vprašala, kateri pokazatelji oz. spremenljivke so tiste, ki v največji meri opredeljujejo
poklicno in družinsko življenje ter njuno usklajevanje. Glede na definicije osnovnih pojmov
sem v nadaljevanju izbrala spremenljivke, ki sem jih vključila v anketni vprašalnik.
4.2.1 Opis anketnega vprašalnika in izbor atributov
Anketo sem izvajala v terminskem obdobju od decembra 2016 do marca 2017 ter jo s
spremnim dopisom poslalia upravam 63 vrtcov. Zaradi izjemno slabega odziva pa je bil
vprašalnik razširjen. Anketni vprašalnik je bil posredovan na 63 naslovov vrtcev, s prošnjo,
da vprašalnik vzgojiteljice posredujejo staršem otrok, mlajših od 7 let. Zaradi slabe
odzivnosti anketirancev sem po določenem času poslala več opomnikov po elektronski
pošti in z nekaterimi vzpostavila tudi osebni stik prek telefona, s prošnjo po sodelovanju v
anketi. Kljub zelo močnim prizadevanjem za vrnitev izpolnjenih anketnih vprašalnikov je
bilo vrnjenih ter v celoti izpolnjenih le petdeset vprašalnikov, kar zadostuje statističnemu
kriteriju majhnega vzorca. Zasnova anketnega vprašalnika je bila razdeljena na dva dela:


prvi del je zajemal poklicne spremenljivke,



drugi del se je nanašal na družinske spremenljivke.

Spremenljivke, ki so se nanašale na obe področji (tako poklicno kot tudi družinsko
življenje), sem opredelila v eno izmed omenjenih kategorij po lastni izbiri.
Anketni vprašalnik

obsega dvajset vsebinskih vprašanj. Poleg socialno-demografskih

vprašanj, kot so spol, starost, izobrazba, zaposlitev so vprašanja zajemala tudi podatke o
njihovem poklicnem in družinskem življenju. Vprašanja sem strukturirala tako, da so
anketiranci dajali numerično in kategorično vrednost odgovora.
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Iz nabora zbranih podatkov sem definirala spremenljivke oziroma atribute, ki so
razvrščeni v dve skupini:


poklicni atributi, ki opisujejo zaposlitvene podatke staršev otrok, mlajših od 7 let, kot
so:
zaposliveni status, delavnik staršev, finančni ukrepi združbe, družini prijazne storitve
združbe, oblike odsotnosti z dela itd.



družinski atributi, ki podajajo podatke o družinskih obveznostih staršev otrok, mlajših
od 7 let, kot so: število otrok, varstvo otrok, neformalno delo, preživljanje prostega
časa z družino, hobiji, itd.

Anketni vprašalnik z odgovori je podan v prilogi.

4.3 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
4.3.1 Socialno-demografski podatki
Spol
Iz raziskave je razvidno, da je 36 oz. 72 % anketirancev ženskega spola in 14 oz. 28 %
moškega spola, kar je grafično prikazano na spodnji sliki.
Grafikon 1: Delitev anketirancev glede na spol

Spol
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36
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Vir: lasten, tabela 1
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Starost
Devet oz. 18 % anketiranih predstavlja starostno skupino do 30 let, 24 oz. 48 %
anketirancev je v starostni skupini od 30 do 50 let in 17 oz. 34 % v starostni skupini nad 50
let.

Grafikon 2: Starostna skupina anketirancev
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Vir: lasten, tabela 2

Izobrazba
Izobrazbeno raven anketirancev prikazuje spodnja slika. Z nje je razvidno, da ima 5 oz. 10
% anketirancev osnovnošolsko izobrazbo, 16 oz. 32 % srednješolsko, 11 oz. 22 %
višje/visokošolsko, 17 oz. 34 % univerzitetno in 1 oz. 2 % podiplomsko izobrazbo.
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Grafikon 3: Izobrazbena raven anketirancev
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Vir: lasten, tabela 3

Zakonski status
S spodnjega grafikona je razvidno, da je 11 oz. 22 % anketirancev samskih, 18 oz. 36 % v
zakonski zvezi, 7 oz. 14 % je ločenih in 14 oz. 28 % anketiranih je v izvenzakonski zvezi.

Grafikon 4: Zakonski status anketirancev
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Vir: lasten, tabela 4
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4.3.2 Poklicni atributi

Zaposlitveni status
Na vprašanje glede zaposlitvenega statusa je 9 oz. 18 % anketiranih oseb odgovorilo, da
imajo zaposlitev za nedoločen čas, 10 oz. 20 % anketiranih ima zaposlitev za določen čas,
12 oz. 24 % jih pogodbeno delo in 19 oz. 38 % anketiranih oseb ima lastno podjetje.

Grafikon 5: Zaposlitveni status anketiranih oseb
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Vir: lasten, tabela 5

Trajanje delovnega časa – čas, preživet v službi
Raziskava je pokazala, da 6 oz. 12 % anketirancev preživi v službi manj kot 8 ur na dan, 19
oz. 38 % anketiranih oseb je v službi od 8 do 10 ur, 17 oz. 34 % anketirancev od 11 do 12
ur in 8 oz. 16 % anketiranih oseb službenim obveznostim namenja več kot 12 ur dnevno.
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Grafikon 6: Število ur na dan, preživetih v službi
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Vir: lasten, tabela 6

Število ur na teden za opravljanje službenih obveznosti doma
Dva oz. 4 % anketiranih oseb službene obveznosti opravlja tudi doma, v trajanju manj kot
4 ure na teden, od 4 do 10 ur na teden službenim obveznostim namenja 13 oz. 26 %
anketirancev, 26 oz. 52 % anketiranih oseb službi doma posveti od 11 do 14 ur ter 9 oz. 18
% anketiranih oseb doma posveča več kot 14 ur službenim obveznostim.

Grafikon 7: Število ur na teden za opravljanje službenih obveznosti doma
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Vir: lasten, tabela 7
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Finančni ukrepi organizacije
Vprašanje o finančnih ukrepih organizacije je dalo presenetljive odgovore. Finančne
ukrepe organizacije v zvezi s prevzemom stroškov varstva v primeru izrednih potreb ter
finančno pomoč vezano na socialne ali družinske razmere ne nudi nobena organizacija
anketiranih oseb, 7 oz. 14 % anketiranim oseb organizacija nudi štipendijo za otroke, 4
oz. 8 % anketirancem organizacija nudi družini prijazne počitnice, 5 oz. 10 % anketirancem
organizacija nudi finančni ukrep, in sicer višino regresa, ki je odvisna od števila otrok, kar
34 oz. 68 % anketirancev pa je odgovorilo, da jim organizacija ne nudi nobenih finančnih
ukrepov.

Grafikon 8: Finančni ukrepi organizacije
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Vir: lasten, tabela 8

Nudenje družini prijaznih storitev
Tudi vprašanje: “Katere družini prijazne storitve nudi Vaša organizacija?” je dalo
presenetljive odgovore. In sicer nobena organizacija ne izvaja družini prijazne storitve –
vrtec v podjetju ter soba za otroke in starše, 4 oz. 8 % anketiranim osebam organizacija
omogoča varstvo otrok v času šolskih počitnic, 46 oz. 92 % anketiranim osebam
organizacija ne nudi nobene storitve, vezane na družini prijazno politiko.
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Grafikon 9: Družini prijazne storitve podjetja
Katere družini prijazne storitve nudi Vaše podjetje?
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Vir: lasten, tabela 9

Razvoj kariere na račun materinstva/očetovstva
Raziskava je pokazala, da je 31 oz. 62 % anketirancev zaradi materinstva/očetovstva
prikrajšanih pri razvoju kariere, 11 oz. 22 % anketirancev meni, da zaradi
materinstva/očetovstva niso prikrajšani pri razvoju kariere ter 8 oz. 16 % anketiranih oseb
je takih, ki pravijo, da razvoj kariere ne vpliva na materinstvo oz. očetovstvo.

Grafikon 10: Razvoj kariere na račun materinstva/očetovstva
Ali menite, da ste zaradi materinstva/očetovstva prikrajšani
pri razvoju kariere?

8
11

31

da
ne
ne vpliva

Vir: lasten, tabela 10
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Oblike odsotnosti z dela po rojstvu otroka
Na raziskovalno vprašanje: “Katere oblike odsotnosti z dela ste izkoristili po rojstvu
otroka?” je 34 oz. 68 % anketiranih oseb odgovorilo, da so izkoristili porodniški dopust, 24
oz. 48 % očetovski dopust, 13 oz. 26 % anketirancev je izkoristilo delo s skrajšanim
delovnim časom ter 11 oz. 22 % neplačan dopust ter 8 oz. 16 % dopust za nego in vzgojo
otrok. Pri omenjenem vprašanju so anketiranci izbrali več možnih odgovorov, in sicer se je
porodniški oz. očetovski dopust kombiniral z neplačanim dopustom, dopustom za nego in
vzojo otrok ter delom s skrajšanim delovnim časom.

Grafikon 11: Oblike odsotnosti z dela po rojstvu otroka

Katere oblike odsotnosti z dela ste izkoristili po rojstvu otroka?
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Vir: lasten, tabela 11

4.3.3 Družinski atributi

Število otrok
Osemnajst oz. 36 % anketiranih oseb ima enega otroka, 26 oz. 52 % dva otroka, 5 oz. 10 %
tri in 1 oz. 2 % več kot tri otroke.
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Grafikon 12: Število otrok
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Vir: lasten, tabela 12

Skrb za otroke
Na vprašanje: “Kdo skrbi za otroke, medtem ko ste Vi v službi ali pa ko imate druge
obveznosti?” je 35 oz. 70 % anketiranih oseb odgovorilo, da so v času službe njihovi otroci
v vrtcu, 9 oz. 18 % otrok je v varstvu zasebne varuške, 6 oz. 12 % otrok v času službenih
obveznosti je v skrbstvu sorodnikov, nobeden izmed anketirancev pa v času službenih
obveznosti ne poskrbi za otroka sam.

Grafikon 13: Skrb za otroke v času službenih obveznosti

Kdo skrbi za vaše otroke ko ste vi v službi?
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Vir: lasten, tabela 13
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Družinsko neformalno delo
Raziskva je pokazala, da 6 oz. 12 % anketiranih oseb porabi od 15 do 20 ur na teden za
opravljanje družinskega neformalnega dela, ki vključuje razna gospodinjska dela, športne
aktivnosti in dejavnosti, igre ter razne razvedrilne aktivnosti, preživete v popoldanskem
času skupaj z otroki. 7 oz. 14 % anketirancev porabi od 21 do 30 ur na teden, 37 oz. 74 %
anketiranih oseb preživi v popoldanskem času za opravljanje neformalnih aktivnosti več
kot 30 ur na teden ter nobeden izmed anketiranih oseb ni tak, ki namenja neformalnemu
delu manj kot 15 ur na teden.

Grafikon 14: Družinsko neformalno delo
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Vir: lasten, tabela 14

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Raziskava je pokazala, da se 4 oz. 8 % anketiranih oseb s trditvijo: “Usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja me obremenjuje.” sploh ne strinja, 3 oz. 6 %
anketiranih je takih, ki se s trditvijo ne strinja, 4 oz. 8 % anketiranih oseb je
neopredeljenih (niti se strinjajo, niti se ne strinjajo), 28 oz. 56 % anketiranih oseb se s
trditvijo strinja in 11 oz. 22 % anketirancev se s trditvijo popolnoma strinja.
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Grafikon 15: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja me
obremenjuje

1 - sploh se ne strinjam
4

11

3

2 - ne strinjam se

4

3 - niti se ne strinjam; niti
se strinjam

28

4 - strinjam se
5 - popolnoma se strinjam

Vir: lasten, tabela 15

Vpliv poklicnega življenja na družinske obveznosti
Na trditev: “Moje poklicno življenje vpliva na družinske obveznosti.” je 5 oz. 10 %
anketiranih oseb navedlo, da se s trditvijo sploh ne strinja, 4 oz. 8 % anketirancev se s
trditvijo ne strinja, 2 oz. 4 % je takih, ki imajo nevtralno mnenje (se s trditvijo niti ne
strinjajo, niti strinjajo), 8 oz. 16 % anketirancev se s trditvijo strinja. Presenetljiva pa je
trditev, da se kar 31 oz. 62 % anketiranih oseb popolnoma strinja, da njihovo poklicno
življenje vpliva na družinske obveznosti.
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Grafikon 16: Vpliv poklicnega življenja na družinske obveznosti
Vpliv poklicnega življenja na družinske obveznosti
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Vir: lasten, tabela 16

Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
Pet oz. 10 % anketirancev meni, da je poglavitni razlog težav pri usklajevanju poklicnega in
družinskega življenja, da službenih obveznosti ne opravijo v celoti, 15 oz. 30 %
anketirancev vidi razlog težav v pomanjkanju časa za družinsko življenje, kar 22 oz. 44 %
anketiranih oseb zaradi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja navaja razlog v
pomanjkanju časa zase, 8 oz. 16 % anketirancev pa pomanjkanje časa za partnerja. Pod
rubriko drugo noben anketiranec ni zabeležil svojega odgovora.
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Grafikon 17: Težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
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Vir: lasten, tabela 17

Problemi pri iskanju službe oz. trenutni zaposlitvi zaradi starševstva
Raziskava je pokazala, da je imelo 31 oz. 62 % anketiranih oseb pri iskanju službe oz.
trenutni zaposlitvi zaradi starševstva problem. Ti problem so se nanašali predvsem na
otežena službena potovanja na račun družinskih obveznosti, nezmožnost podaljšanega
delovnega časa na račun varstva otrok ali morebitnih bolezni. 19 oz. 38 % anketirancev pa
je mnenja, da službene obveznosti ne vplivajo na straševstvo oz. da zaradi njih niso imeli
problemov pri iskanju službe oz. pri trenutni zaposlitvi.
Grafikon 18: Problemi pri iskanju službe oz. trenutni zaposlitvi zaradi starševstva

Ali ste pri iskanju službe oz. trenutni zaposlitvi
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Vir: lasten, tabela 18
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5 ZAKLJUČEK

Z raziskavo sem analizirala ključne dejavnike, ki vplivajo na uskaljevanje poklicnega in
družinskega življenje (npr. delovne obveznosti, hobiji, športne aktivnosti, otroške
obveznosti, itd.). Nadalje me je zanimalo, katere spremenljivke so bistvenega pomena za
učinkovito sinergijo med poklicnim in družinskim življenjem ter kakšno vlogo ima pri tem
izbor spremenljivk. Rezultati ankete so strnjeni v nadaljevanju.
Problem usklajevanja poklicnega in družinskega življenja staršev otrok, mlajših od 7 let, je
najbolj prisoten pri anketiranih osebah, ki so v pogodbenem delovnem razmerju, ter
tistimi, ki imajo svoje lastno podjetje. Nadalje se ti problemi najbolj kažejo pri
anketirancih, starostne skupine od 30 do 50 let (48 %), ki so poročeni (36 %), ter tistimi z
enim ali dvema otrokoma (88 %). Težje usklajevanje je tudi bolj prisotno pri anketirancih z
višje/visoko (22 %) ter univerzitetno izobrazbo (34 %). Zanimiv je tudi podatek, da kar 36
% anketirancev v službi preživi od 8 do 12 ur na dan, kar kaže na dejstvo
preobremenjenosti staršev s poklicnimi obveznostmi. Kar 52 % anketiranih oseb pa tudi
doma opravlja službene obveznosti, v obsegu od 11 do 12 ur na teden. Tudi vprašanje o
finančnih ukrepih organizacije je dalo presenetljive rezultate, saj je 68 % anketirancev
odgovorilo, da jim organizacija ne nudi nobenih finančnih ukrepov. Prav tako pa je kar 92
% anketiranih oseb odgovorilo, da jim organizacija ne nudi nobenih družini prijaznih
storitev. To dejstvo je zaskrbljujoče, saj bi se vsak delodajalec moral zavedati pomena
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, saj lahko le dobro usklajeno poklicno in
družinsko življenje prinaša pozitivne učinke na delovno uspešnost zaposlenih.
62 % anketiranih oseb meni, da so prikrajšani pri razvoju svoje poklicne kariere na račun
materinstva/očetovstva. Kar 78 % anketirancev se strinja oz. popolnoma strinja, da jih
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja obremenjuje. Prav toliko – 78 %
anketiranih oseb pa se s trditvijo, da njihovo poklicno življenje vpliva na družinske
obveznosti strinja oz. popolnoma strinja. 77 % anketirancev ima pomanjkanje časa zase
oz. družinsko življenje na račun službenih obveznosti, 62 % anketiranih oseb pa je pri
iskanju službe imelo težave na račun starševstva zaradi nezmožnosti pripravljenosti na
službena potovanja ter podaljšanja delovnega časa zaradi otrok.
Družina je kot temeljna organizacijska oblika posameznika v družbi vedno bolj
pomembna. Pri delu pa je uspešen le tisti posameznik, ki ima urejeno tudi družinsko
življenje. Kako uskladiti in organizirati ti dve komponenti pa je temeljno vprašanje
sodobnih družb in njihovega nadaljnjega razvoja.

48

Tematika usklajevanja poklicnega in družinskega življenja postaja vedno bolj aktualna ter
se v zadnjem času v številnih organizacijah uvršča na seznam prednostnih nalog. V
Sloveniji je bil v zadnjih letih na tem področju narejen in dosežen velik napredek, saj je
bilo sprejetih kar precej ukrepov ter različnih pravnih aktov, ki omogočajo zaposlenim
večjo fleksibilnost in usklajenost poklicnega ter družinskega življenja, a je za dolgoročen
uspeh še veliko potrebno postoriti. Vsak delodajalec mora delavcem omogočati
uskaljevanje poklicnega in družinskega življenja, omogočati fleksibilen delovni čas,
zagotavljati enake možnosti med spoloma, organizirati otroško varstvo ter spodbujati
različne ukrepe, ki bi zaposlenim olajšalo usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.
Pri tem pa morajo tudi zaposleni jasno izražati svoje potrebe in želje, saj lahko le z
vzajemnim odnosom uspešno in dolgoročno vzdržujemo zadovoljevanje potreb
poklicnega in družinskega življenja. Pomembno vlogo pri usklajevanju poklicnega in
družinskega življenja pa navsezadnje igra tudi država, ki s svojo zakonodajo varuje
delavce. Na žalost pa se še vedno opaža trend premajhnega vključevanja organizacij za
lajšanje usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti, ki se kažejo predvsem v raznih
finančnih ukrepih, a nas to ne sme odvrniti od nadaljnjih prizadevanj na tem področju.
Nenehno je potrebno strmeti k izboljšanju, odpravljanju napak ter vztrajno slediti svojim
ciljem ter tako prispevati k skladnejšemu razvoju družbe kot celote.
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PRILOGE

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK

Pozdravljeni!
Moje ime je Mija Marolt in sem študentka Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani. V
okviru diplomskega dela z naslovom »Analiza usklajevanja poklicnega in družinskega
življenja staršev otrok, mlajših od 7 let«, želim z anketnim vprašalnikom opraviti raziskavo.
Njen cilj je ugotoviti usklajevanje poklicnega in družinskega življenja staršev otrok, mlajših
od 7 let. Z raziskavo želim analizirati ključne dejavnike, zaradi katerih je težko uskaljevati
poklicno in družinsko življenje (npr. delovne obveznosti, hobiji, športne aktivnosti, otroške
obveznosti itd. Zanima me tudi, katere spremenljivke so bistvenega pomena za učinkovito
sinergijo med poklicnim in družinskim življenjem ter kakšno vlogo ima pri tem izbor
spremenljivk.
Vljudno Vas prosim, da odgovorite na kratka vprašanja in s tem doprinesete k mojemu
raziskovalnemu delu, ki je nujno potrebno za dokončanje diplomskega dela. Vsi odgovori
bodo obravnavani anonimno in v skladu z načelom stroge zaupnosti. Za Vašo pomoč in
trud se Vam že v naprej najlepše zahvaljujem!
Navodilo za izpolnjevanje:
Prosimo, da na vsako vprašenje odgovorite tako, da s križcem označite Vaš odgovor v
okence ( ). Pri ocenjevanju strinjanja s sklopom trditev prosim, da s pomočjo 5stopenjske merske lestvice izrazite vašo stopnjo strinjanja, pri čemer (1) pomeni sploh se
ne strinjam, (2) – ne strinjam se, (3) – niti se strinjam; niti se ne strinjam, (4) – strinjam se,
(5) – popolnoma se strinjam.
Vprašanja:
1. Prosim označite spol.
Ženska

Moški

Vir: lasten
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2. Koliko ste stari?
< 30

30 – 50

> 50

Vir: lasten
3. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
Osnovnošolska Srednješolska Višje/visokošolska

Univerzitetna

Podiplomska

Vir: lasten
4. Kakšen je vaš zakonski status?
Samski

Poročen

Ločen

Izvenzakonska
zveza

Vir: lasten
5. Kakšen je vaš zaposlitveni status?
Zapoposlitev za
ned. čas

Zaposlitev za
dol. čas

Delo po
pogodbi

Vir: lasten
6. Koliko otrok imate?
Enega

Dva

Tri

Več kot tri

Vir: lasten
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Lastno podjetje
(s.p.,d.o.o., itd.)

7. Koliko ur dnevno preživite v službi?
<8

8 - 10

>12

11 -12

Vir: lasten
8. Koliko ur na teden tudi doma opravljate službene obveznosti?
do 4

4 - 10

> 14

11 - 14

Vir: lasten
9. Kdo skrbi za otroke, medtem ko ste Vi v službi ali pa ko imate druge obveznosti?
Vrtec

Zasebna
varuška

Sorodniki Drugi

Vir: lasten
10. Katere od spodaj navedenih finančnih ukrepov nudi Vaše podjetje?
Prevzem
stroškov
varstva v
primeru
izrednih
potreb

Finančno Štipendije Ponudbe
pomoč,
za otroke družini
vezano
zaposlenih prijaznih
na
počitnic
socialne
ali
družinske
razmere

Vir: lasten
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Višina
Drugo
regresa je (navedite)
odvisna od
števila
otrok

11. Katere od spodaj navedenih storitev (družini prijaznih) nudi Vaše podjetje?
Vrtec v
podjetju

Varstvo
otrok v
času
šolskih
počitnic

Soba za
otroke in
starše

Vir: lasten
12. Koliko ur na teden v popoldanskem času porabite za družinsko neformalno delo
(gospodinjstvo, skrb za otroke, dejavnosti otrok, športne aktivnosti skupaj z otroki,
razvedrilne aktivnosti z otroki, itd.)?
<15

15 - 20

>30

21 - 30

Vir: lasten
13. Uskaljevanje poklicnega in družinskega življenja me obremenjuje.
(1) - sploh se ne strinjam, (2) – ne strinjam se, (3) – niti se strinjam; niti se ne strinjam,
(4) – strinjam se, (5) – popolnoma se strinjam.
1

2

4

3

5

Vir: lasten
14. Koliko ur na teden si vzamete čas zase, brez vključevanja družine (športne aktivnosti,
razvedrilne aktivnosti, hobiji)?
<15

15 - 20

21 - 30

> 30

Vir: lasten
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15. Moje poklicno življenje vpliva na družinske obveznosti.
(1) pomeni sploh se ne strinjam, (2) – ne strinjam se, (3) – niti se strinjam; niti se ne
strinjam, (4) – strinjam se, (5) – popolnoma se strinjam.
1

2

4

3

5

Vir: lasten
16. Ali menite, da ste zaradi materinstva/očetovstva prikrajšani pri razvoju kariere?
Da

Ne

Ne vpliva

Vir: lasten
17. Ste zaradi rojstva otroka bili primorani opustiti šolanje?
Da

Ne

Ne vpliva

Vir: lasten
18. Ali ste pri iskanju službe oz. trenutni zaposlitvi kdaj imeli probleme zaradi starševstva?
Da

Ne

Vir: lasten
19. Katere težave največkrat opažate pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja?
Službenih Pomanjkanje Pomanjkanja Pomanjkanje
obveznosti
časa za
časa za
časa zase
ne opravim
družinsko
partnerja
v celoti
življenje

Vir: lasten
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Drugo

20. Katere oblike odsotnosti z dela ste izkoristili po rojstvu otroka?
Porodniški
dopust

Očetovski
Delo s
dopust
skrajšanim
delovnim
časom

Vir: lasten
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Neplačan
dopust

Dopust za
nego in
vzgojo
otrok

