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POVZETEK 

 

Izbira med kariero ali zasebnim življenjem dandanes ni več aktualna. Vsak, ki se odloči za 

uspešno kariero, se mora soočiti predvsem z usklajevanjem obeh sfer življenja in se truditi za 

čim uspešnejše izvajanje le-tega. V magistrski nalogi smo se osredotočili na vpliv kariere na 

zasebno življenje vodstvenih in vodilnih delavcev – menedžerjev in menedžerk, zaposlenih v 

zasebnem sektorju, in njihovo usklajevanje obeh področij. S kvalitativno raziskavo smo na 

podlagi delno strukturiranih intervjujev z izbranimi sogovorniki obeh spolov, pridobili 

odgovore na vprašanja, zastavljena v prvem delu naloge. Predvsem nas je zanimalo njihovo 

delo, vpliv kariere na zasebno in družinsko življenje, stres na delovnem mestu, s katerim se 

soočajo vsakodnevno in kako izkoristijo svoj individualni prosti čas. Pridobili smo odgovore 

o usklajevanju njihovega poklicnega in zasebnega življenja, o težavah in ovirah, ki se pri tem 

pojavljajo ter o rešitvah, ki bi po njihovem mnenju pripomogle k uspešnejšemu usklajevanju 

obeh področij, s katerim trenutno niso povsem zadovoljni. 

Ključne besede: družinsko življenje, individualni prosti čas, kariera, menedžer, stres, 

usklajevanje, zasebno življenje. 

 

SUMMARY 

 

The choice between career and a private life is nowadays not a topical issue. Anyone who 

decides for a successful career has to deal with coordinating both life spheres and try for its 

most successful implementation. In this master’s thesis we focused on the career influence on 

private lives of management and leading workers, employed in the private sector and their 

coordination of both areas. In the first part of the master`s thesis, we got our answers based on 

partially structured interviews, with a qualitative method research. In particular we were 

interested in their work, effect of their career on their personal and family life, stress at their 

working environment, which they have to deal with every day, and how they spend their 

individual free time. We got answers about coordinating their professional and family life, 

problems and barriers, which come on the way and about solutions, which would in their 

opinion contribute to more successful coordination of both areas, which they’re not 

completely satisfied with at the moment. 

Key words: family life, individual free time, career, manager, stress, coordination, private 

life. 
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1. UVOD 

 

 

Naloga je strukturirana iz štirih poglavij. V uvodu je predstavljen namen naloge, preučevana 

problematika, cilj empirične raziskave, utemeljitev izbranih metod raziskovanja in opis 

vzorca. Drugo poglavje je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki zajema opis dejstev in pojmov 

povezanih s temo, ki jo obravnava naloga, primerjavo stališč in ugotovitve različnih avtorjev 

ter povzetek zaključkov analiz obravnavane tematike, kar nam je služilo kot izhodišče v 

empiričnem delu naloge. Tretje poglavje je namenjeno empiričnemu delu naloge, kjer s 

kvalitativnim pristopom s pomočjo delno strukturiranih intervjujev pridobimo odgovore na 

zastavljena vprašanja. Dobljene rezultate raziskave interpretiramo in analiziramo, za kar 

uporabimo samostojno sklepanje, z metodo analize razčlenimo podatke in z metodo sinteze 

dobljene rezultate strnemo v smiselno celoto. Naloga se zaključi s sklepnimi ugotovitvami in 

odgovori na v uvodu postavljene cilje in raziskovalna vprašanja. 

 

1.1. Namen naloge 

 

Namen naloge je preučiti dve pomembni področji človekovega življenja. Na eni strani je to 

poklicno življenje – odnos in stališča posameznika glede njegove delovne poti, ustvarjanje 

kariere – in na drugi strani njihovo zasebno življenje ter usklajevanje obeh. 

 

Namen empiričnega dela raziskovalne naloge je v največji meri pridobiti podatke o 

dejanskem stanju v življenju posameznikov, menedžerjev obeh spolov, zaposlenih v 

zasebnem sektorju, na podlagi katerih bi potrdili ali ovrgli zastavljena raziskovalna vprašanja, 

ter pridobiti mnenja in stališča tako glede poklicnega kot zasebnega življenja znotraj družine 

in individualnega prostega časa izbrane poklicne skupine. 

 

1.2. Področje raziskovalnega problema 

 

Področje raziskovalnega problema zajema delo vodstvenih delavcev – menedžerjev in 

menedžerk, zaposlenih v zasebnem (tržnem) sektorju – in njihovo usklajevanje z zasebnim 

življenjem, kamor uvrščamo v prvi vrsti življenje z družino in njihov individualni prosti čas. 
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Pri tem želimo izvedeti oziroma ugotoviti, na kakšen način njihovo poklicno udejstvovanje 

vpliva na njihove družinske člane, kako se ob obilici službenih obveznosti lahko v zadostni 

meri vključujejo v družinsko življenje svoje ožje družine (otrok, žene, moža), v opravljanje 

domačega dela (neplačano delo, vendar nujno potrebno) in koliko časa jim ostane za lastne 

osebne interese in potrebe v okviru individualnega prostega časa (za lastne hobije, športne 

aktivnosti, ipd.). 

 

1.3. Raziskovalna vprašanja 

 

Na podlagi delno strukturiranih intervjujev bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: 

 raziskovalni vprašanji: 

- Kako menedžerji in menedžerke usklajujejo poklicno življenje s svojim zasebnim 

življenjem? 

- Kakšne so razlike med spoloma pri usklajevanju obeh področij? 

 

 specifični vprašanji: 

- Kako poklicna kariera vpliva na družinsko življenje (pri obeh spolih)? 

- Kako poklicna kariera vpliva na individualni prosti čas (pri obeh spolih)? 

 

 podvprašanje: 

- Ali kariera v današnjem času pomeni življenjsko pot, kjer so meje med poklicnim in 

zasebnim življenjem zabrisane? 

 

1.4. Cilj naloge 

 

Cilj naloge je na podlagi izvedene raziskave ugotoviti, kako vpliva kariera na zasebno 

življenje menedžerjev, in analizirati dejavnike, ki vplivajo na (ne)zmožnost usklajevanja med 

poklicnim in zasebnim življenjem vodstvenih delavcev, tako moških kot žensk, ob 

predpostavki, da je ta segment zaposlenih podvržen posebej zahtevnim nalogam, mnogim 

pomembnim poklicnim odločitvam, daljšemu delovnemu času ter pogostim stresnim in 

problemskim situacijam ter ugotoviti razlike med spoloma pri usklajevanju obeh področij. 
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1.5. Opis izbrane raziskovalne paradigme 

 

Raziskovalna paradigma bo temeljila na fenomenološki paradigmi, in sicer na kvalitativnem 

(induktivnem) in interpretativnem pristopu. 

 

Fenomenološka paradigma je naravnana na ljudi in njihova izkustva v zvezi z raziskovano 

temo (Tratnik 2002, str. 38). V našem primeru gre za vodstvene delavce – menedžerje in 

menedžerke – ter njihovo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

 

Izhodišče kvalitativne raziskave so predvsem stvarni, praktični, vsakdanji problemi ljudi, ne 

toliko teoretični problemi posamezne vede. Pri kvalitativnem raziskovanju naj bi izbrali 

problem, ki je pomemben za ljudi, ki so udeleženi v raziskavi (Mesec 1998, str. 29). 

 

Zato bomo kot raziskovalno strategijo uporabili kvalitativno raziskovanje, pri katerem 

raziskujemo skupne značilnosti pri razmeroma majhnem številu primerov oziroma enot, in 

primerjalno raziskovanje raznolikosti, ki se kaže ob primerjavi zmernega števila primerov. 

 

V primerjavi s kvantitativnimi podatki so kvalitativni podatki običajno bogatejši, bolj 

življenjski, bolj poglobljeni, bolj verjetno pa naj bi bilo tudi, da so resnična slika načina 

življenja, človeških izkušenj, stališč in prepričanj (Haralambos in Holborn 1999, str. 823). 

 

Glede na specifičnost teme bomo uporabili interpretativni pristop, kjer bomo z induktivno 

metodo na majhnem vzorcu in poglobljenih poizvedbah izvedli raziskavo na podlagi metode 

spraševanja v obliki delno strukturiranega intervjuja, v katerem bo sodelovalo enako število 

moških in žensk, kar nam bo služilo za analizo pridobljenih podatkov in za primerjavo 

odgovorov obeh spolov pri posameznih temah oziroma področjih in njihovo interpretacijo. 

 

V teoretičnem delu naloge bomo uporabili deskriptivno metodo. Začeli smo z zbiranjem, 

branjem in proučevanjem primarne literature (zborniki, monografije, članki v znanstvenih in 

strokovnih revijah) in sekundarne strokovne literature (priročniki, učbeniki, slovarji, 

enciklopedije, leksikoni, izvlečki). Pri analizi bomo opisovali dejstva in pojme povezane s 

temo, ki jo bo obravnavala raziskovalna naloga in primerjali stališča in ugotovitve različnih 

avtorjev ter povzemali zaključke iz domače in tuje literature. Navedeno nam bo služilo za 
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predstavitev teoretičnega dela in kot izhodišče za obravnavano tematiko v empiričnem delu 

naloge. 

 

V empiričnem delu bomo uporabili kvalitativni (induktivni) pristop, katerega ključni lastnosti 

sta med drugimi tudi: da se zanima za način, kako posamezniki interpretirajo svoj socialni 

svet, in najverjetneje zbira kvalitativne podatke in uporablja vrsto metod. Kot metodo za 

zbiranje podatkov bomo tako uporabili metodo spraševanja v obliki delno strukturiranega 

intervjuja, prav tako bomo uporabili samostojno sklepanje, metodo analize pri razčlenjevanju 

podatkov in metodo sinteze pri strnjevanju rezultatov v smiselno celoto. 

 

Intervju kot metoda zbiranja podatkov se pojavlja zelo pogosto. Izvaja se z manjšim številom 

intervjuvancev. Glavna značilnost intervjuja je osebni pogovor med vprašancem in 

spraševalcem. Pri intervjuju se spraševanja in pogovori gibljejo od zelo formalnih, uradnih do 

zelo neformalnih, sproščenih. Vprašanja so lahko standardizirana ali pa odprta, odvisno od 

tega, kakšen je pristop raziskave ter kakšne podatke in dokaze iščemo (Tratnik 2002, str. 52). 

 

Odločili smo se za obliko delno strukturiranega intervjuja, pri katerem gre za obliko 

spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, pri kateri ne uporabljamo vnaprej do 

potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju – to je 

seznam okvirnih tem, ne podrobnih vprašanj. Spraševalec in vprašanec sta v neposrednem 

stiku iz oči v oči, tako da lahko v največji možni meri odkrijeta nesporazume pri 

komuniciranju in se sporazumeta o pomenu sporočil. Spraševalec naj bi se kolikor mogoče 

umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje, ne da bi ga motil z vprašanji 

(Mesec 1998, str. 80). 

 

1.6. Metoda vzorčenja in opis vzorca 

 

Izbira vzorca je bistvenega pomena pri pozitivističnem raziskovanju, kjer mora biti vzorec 

reprezentativen za vso populacijo. Ker pa smo se za potrebe naše raziskovalne naloge odločili 

za fenomenološko raziskovanje, smo se odločili za vzorec, kjer nas ne vodi načelo 

posploševanja, pač pa posamezniki in dogajanja kot taki (Tratnik 2002, str. 67). 
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Raziskava bo potekala na neverjetnostnem vzorčenju, za katerega velja, da vzorec izberemo 

po lastni presoji. Ker pri zbiranju podatkov potrebujemo posameznike, ki nam bodo o 

preučevani zadevi dali kar največ podatkov, smo se odločili za namenski vzorec, to je za 

intervjuvanje manjšega števila oseb, in sicer enakega števila ženskih in moških predstavnikov, 

pri čemer bomo uporabili strukturirani vzorec, v katerem bodo zajeti ljudje z enakimi 

lastnostmi – vodstvena struktura delavcev, ki jo predstavljajo menedžerji, zaposleni v 

zasebnem sektorju, kot tipični primeri ene najbolj obremenjenih skupin zaposlenih. Uporabili 

bomo priložnostno vzorčenje in k sodelovanju povabili ljudi, ki jih poznamo. V primeru 

nesodelovanja povabljenih v raziskavo, bomo uporabili tudi metodo snežne kepe
1
. 

 

1.7. Raziskovalni instrument 

 

Pri kvalitativni raziskavi bomo uporabili metodo delno strukturiranega intervjuja, predvsem 

zaradi bolj osebnega odnosa med vprašancem in spraševalcem. Gre za manj formalno obliko 

spraševanja, bolj podobno sproščenemu pogovoru, odgovori intervjuvanca omogočajo boljše 

razumevanje njegovih stališč in prepričanj. Usmeritvena vprašanja bodo razdeljena na 

posamezne teme oz. področja. Vsaki temi sledijo določena podvprašanja kot vodila za 

usmerjanje pogovora. Intervjuvancem bo zagotovljena popolna anonimnost, označili jih bomo 

z izmišljenimi imeni, ki si bodo sledila po abecednem vrstnem redu. Okvirni čas trajanja 

pogovora je predvidoma od 30 do 60 minut, odvisno od poglobljenosti oz. obširnosti 

odgovorov intervjuvanca na posamezno temo. Teme in usmeritvena vprašanja so predstavljeni 

v prilogah na koncu naloge. 

 

Pri sami izvedbi kvalitativne raziskave na podlagi delno strukturiranih intervjujev z izbranimi 

intervjuvanci načeloma ne pričakujemo nikakršnih omejitev oziroma težav, dopuščamo pa 

možnost prezaposlenosti ali daljše službene odsotnosti izbranega intervjuvanca. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Metoda postopnega večanja skupine – vzorec z dodajanjem. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Življenjski prostor ljudi v današnji družbi najbolj zaznamujejo poklicno življenje (delo), 

zasebno življenje (družina in prosti čas namenjen njej) in individualni prosti čas. Lahko 

rečemo, da zaposlenim posameznikom delo predstavlja največji del njihovega življenja, poleg 

lastnega prostega časa. Ko si ustvarijo družino, pa se morajo posvetiti tudi in predvsem njej. 

Šele na tretjem mestu pa je njihov individualni prosti čas. Najpomembnejše pri tem je, da 

znajo in zmorejo v največji meri uskladiti vsa navedena področja v lastno zadovoljstvo in 

zadovoljstvo vseh ostalih (Barovič 2007, str. 14). 

 

Vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med različnimi področji življenja ljudi je pomembno 

za vse socialne skupine, tako za ljudi kot tudi institucije, saj predstavlja pogoj za obnavljanje 

človeških virov, družin in skupnosti tako danes kot tudi v prihodnosti (Černigoj Sadar in 

Vladimirov 2004, str. 260). 

 

Glede povezanosti poklicnega in zasebnega življenja tudi analitiki strategij mladih glede 

odločanja za starševstvo in načrtovanja družinskega življenja ugotavljajo, da sta področji dela 

in družine neločljivo povezani (Barovič 2007, str. 20). 

 

Po mnenju Černigoj Sadarjeve imajo ljudje premalo časa za zasebno življenje, ugotovljena pa 

je tudi povezanost med nadpovprečnimi delovnimi obremenitvami in bolezensko 

problematiko (Černigoj Sadar v Barovič 2007, str. 20).  

 

2.1. Poklicno življenje 

 

Poklicno življenje ima veliko vlogo v socializaciji odraslih (Rot v Selič 1999, str. 123). 

Poklicna oz. delovna socializacija vpliva na posameznikovo osebnostno rast, učinkovitost in 

na prizadevanja za ohranjanje zdravja. Ob tem pa lahko moteče delujejo prenasičenost z 

delom pa tudi preveliko ali premajhno število dodeljenih delovnih nalog, saj povzročajo 

stresna stanja (prav tam). 
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2.1.1. Opredelitev pojma delo 

 

Glavna in skupna lastnost vseh živih bitij je nagonsko prizadevanje povečati verjetnost in 

kakovost preživetja. V nasprotju z drugimi živimi bitji pa je za človeka značilno tudi 

zavestno, namerno prizadevanje in razmišljanje o tem. Ko nastopijo težave, ali se te zgolj 

nakazujejo, jih začnemo preučevati, iščemo in najdemo ustrezne rešitve za delovanje. To 

delovanje človeka večinoma poteka kot delo. Delo pomeni rešitev ali preprečitev težav, 

usmerjena v dejavnost ljudi. Lahko rečemo, da je delo proces med človekom in naravo, v 

katerem človek stvari iz narave spreminja v uporabne stvari, hkrati pa ta proces tudi zavestno 

uravnava. Delo je zavestno usmerjen proces človekovega delovanja, v katerem človek iz 

razpoložljivih vložkov ustvarja uporabno vrednost (Rozman 2002, str. 48–49). 

 

Po Bonnetu »delo za človeka pomeni priložnost, da razvije svojo samostojnost, s tem ko 

preide od preprostega opravila k združevanju opravil, od posnemanja k popolnemu 

obvladovanju in nato razvije ustvarjalnost« (Bonnet 2009, str. 202). 

 

Analitiki dela se sicer strinjajo, da je težko podati samo eno definicijo dela. P. Ransome, na 

primer, opredeljuje delo »kot formalno plačano zaposlitev«. R. Worsley o delu pravi, da so to 

»smotrne dejavnosti, katere drugi cenijo in kateri prinašajo določeno vrsto nagrade«. J. 

Holmer in J. C. Karlson pa opredeljujeta delo kot »dejavnosti, ki se opravljajo znotraj okvira 

družbenih odnosov in ki strukturirajo sfero nujnosti« (Ransome, Worsley, Holmer in Karlson 

v Kanjuo Mrčela 2002, str. 30). Ali lahko rečemo, da je delo vsaka človeška dejavnost ali 

samo tista, »ki družbi prispeva merljive rezultate, posameznikom pa zagotavlja preživetje; je 

za definiranje dela bolj pomembna vrednost, ki jo vrednosti pripisuje tisti, ki jo opravlja, ali 

drugi? Kje sploh je meja med delom in nedelom oziroma prostim časom« (Kanjuo Mrčela, 

2002, str. 31)? Definicija dela je vedno odvisna od družbene umestitve dela, zato se je 

koncept dela skozi zgodovino spreminjal. Ali je bila določena dejavnost opredeljena kot delo, 

je bilo odvisno od norm, odnosov moči, družbenega konsenza in socialnega okolja dela. Delo 

je bilo na eni strani opredeljeno kot človeško bistvo, simbol osebne vrednosti, statusa, na 

drugi strani pa kot prisila. Opredeljeno je bilo kot sredstvo in področje odtujevanja, kot kazen, 

napor pa tudi kot sredstvo razlikovanja in ustvarjanja neenakosti med ljudmi (prav tam, str. 

31–32). 
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Na definicijo dela, na kateri je bil zgrajen koncept dela in delavca v dvajsetem stoletju,
2
 so 

pomembno vplivali predvsem analitiki povezanosti dela in družbe. Eden izmed njih je bil 

teoretik Durkheim, ki je družbeno delitev dela videl kot osnovo moderne solidarnosti v 

družbi, v kateri so različni posamezniki, ki so med seboj povezani in soodvisni. Drugi teoretik 

je bil Marx s svojo analizo dela, ki je bila usmerjena na delovni proces in tehnično delitev 

dela. Marx je pojmoval delo kot osnovno človeško ustvarjalno dejavnost in način 

samouresničitve človeka, pa tudi kot osnovo dehumanizacije in odtujitve človeka. Tretjega 

teoretika Webra pa ima večina analitikov dela za utemeljitelja organizacije in dela, ki je bila 

značilna za moderno družbo. Zanj je značilen koncept birokratske organizacije dela, ki temelji 

na racionalizaciji dela, na abstraktnih pravilih in znanju kot kriteriju opravljanja 

organizacijskih vlog (prav tam, 32–33). 

 

V analizi sprememb in prihodnosti dela na prelomu stoletja je angleška skupina 

znanstvenikov
3
 razdelila delo na: plačano delo, ki ima še vedno osrednji pomen, čeprav se 

njegove oblike spreminjajo: več je dela za določen čas, pogodbenega dela, dela s skrajšanim 

delovnim časom, več dela žensk; prostovoljno delo in učenje. Tako se po mnenju Toulmina 

počasi spreminja enačenje treh pojmov – dela, zaposlitve in poklica, ki je bilo značilno za 

industrijsko družbo (Toulmin v Kanjuo Mrčela 2002, str. 44). 

 

V sedanjem času je delo še vedno dominantno: poslovni sistem je osrednja institucija v 

moderni zahodni družbi in ljudje preživijo na delu vsaj tretjino svojega življenja. Delovno 

okolje tako predstavlja enega pomembnejših življenjskih okolij posameznika, delo in delovno 

mesto v podjetju, organizaciji ali ustanovi pa izjemno pomemben faktor za zaposlene tako z 

vidika njihove finančne neodvisnosti kot tudi njihovega zdravja (Barovič 2007, str. 14). 

 

Po mnenju Ignjatovića »sodobni družbeni sistem kot temeljne vrednote poudarja kapital, delo 

in zmanjšanje javne porabe, medtem ko se naj bi sodobni posameznik vse bolj oddaljeval od 

sfere dela in usmerjal k drugim vrednotam, ki mogoče celo nasprotujejo družbenim« 

(Ignjatović 2002, str. 135–136). 

 

                                                           
2
 Simbol delavca v dvajsetem stoletju je moški industrijski delavec  (Kanjuo Mrčela 2002, str. 33). 

3
 Pod vodstvom Ralfa Dahrendorfa (Kanjuo Mrčela 2002, str. 44). Dahrendorf (1929-009) je bil 

nemško – britanski sociolog, filozof, ekonomist, politik, znan tudi po svoji konfliktni teoriji. 
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2.1.2. Kariera 

 

Pojem kariera smo pri nas povzeli iz drugih jezikov (nemščine – Karriere, francoščine – 

carriere, angleščine – career) in pomeni poklicno, življenjsko pot, čeprav se običajno 

uporablja v povezavi s poklicno kariero, ki je »vezana predvsem na poklice z visokim 

statusom oziroma elitne položaje« (Antić Gaber 2007, str. 111). Collinson in Hearn (prav 

tam) ugotavljata, da »je koncept kariere moški, saj temelji na ideji spolne razlike in hierarhije, 

ki definira vodstvene dejavnosti v poklicnih in javnih strukturah kot prioritete moškega 

delovanja«. 

 

Po Cvetku je kariera tudi razvoj skozi življenje, način življenja, razvoj poklicnega dela, hitro 

in nasilno gibanje navzgor. Za razliko od angleške in ameriške literature, ki besedo kariera 

uporabljajo že dolgo, se je v slovenski literaturi začela pogosteje uporabljati šele konec 

devetdesetih let prejšnjega stoletja. V začetku je imela beseda kariera »negativen prizvok« s 

pomenom »intelektualnega povzpetništva« (Cvetko 2002, str. 45). V današnjem času kariera 

predstavlja vsa dela, ki jih posameznik opravlja v svojem poklicnem in delovnem razvoju. 

Tako zaposleni sami gradijo svojo kariero z lastnim načrtovanjem in uresničevanjem 

zastavljenih si ciljev. Zato lahko rečemo, da kariere ne obravnavamo več kot povzpetništvo, 

ampak kot pravico do uspeha vsakega posameznika, za katero se trudi v vsem svojem 

poklicnem udejstvovanju (prav tam, str. 259). 

 

Bonnet pravi, da obstajajo »tri glavna obdobja kariere: v prvem se veliko učimo in moramo 

biti mobilni, v drugem obdobju se moramo samouresničiti,
4
 v tretjem obdobju pa gre za 

prenos izkušenj« (Bonnet 2009, str. 181). 

 

Po Lipičniku je kariera »načrtovano ali nenačrtovano zaporedje del ali aktivnosti, ki vključuje 

elemente napredovanja, samouresničevanja in osebnega razvoja v določenem definiranem 

času« (Lipičnik v Cvetko 2002, str. 48). Greenhaus pa opredeljuje kariero »kot vzorec 

delovnih izkušenj, povezan z življenjskimi izkušnjami posameznika« (Greenhaus in drugi 

2010, str. 10). 

 

Karierne odločitve spremljajo ljudi skozi vse življenje in so povezane s precejšnjim 

tveganjem vsakega posameznika, kar se kaže predvsem pri tveganosti kariernih odločitev in 

                                                           
4
 Pomeni, da moramo najti svojo pot, na katero se osredotočimo (Bonnet 2009, str. 181). 
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dejstva, da se te odločitve vedno sprejemajo v kompleksnem in dinamičnem okolju – današnja 

pametna odločitev se lahko čez čas in v spremenjenih okoliščinah izkaže kot manj učinkovita. 

Pri tem pa je veliko odvisno tudi od vsakega posameznika, ali in koliko moči bo imel, da bo te 

odločitve spremenil na bolje. Potrebno se je zavedati, da karierni uspeh ne predstavlja le 

pomembnega družbenega položaja in visokih dohodkov, prav tako je pomembno tudi lastno 

zadovoljstvo in mnenje najbližjih (Konrad 2004, str. 44–47). 

 

Koncept kariere vsebuje različne karierne vzorce. Bistveno naj bi se spremenili tudi términi, 

ki se uporabljajo na tem področju. Pojme kot so kariera, lestev, delodajalec, napredovanje, 

višanje prihodka, varnost, počasi nadomeščajo novejši izrazi kot npr. portfolio,
5
 stranka, 

dodana vrednost, vloge v projektnih timih, osebnostna rast in ohranjanje možnosti zaposlitve 

(Storey 2000, str. 21). 

 

Krevs definira kariero kot »načrtovano ali nenačrtovano razvojno pot posameznika, 

sestavljeno iz zaporedja del in dejavnosti, ki vključujejo prvine usposabljanja, napredovanja, 

samouresničevanja in osebnega razvoja v določenem času v skladu z opredeljenimi cilji« 

(Krevs 1998, str. 41). 

 

Tradicionalno pojmovanje kariere po slovenskem psihologu Konradu pomeni: zagotovljena je 

polna zaposlenost, večina ljudi ima stabilno, enosmerno poklicno pot skozi celo življenje, 

razvoj kariere pomeni premik navzgor, načrtovanje kariere za nove in mlade delavce, razvoj 

kariere je usmerjen na poklicno življenje. Novejša pojmovanja kariere pa zajemajo naslednje 

trditve: polna zaposlenost je vse manj verjetna, poklicne poti postajajo vedno bolj pestre, 

neenakomerne in prekinjene, razvoj kariere je lahko tudi pomik navzdol ali horizontalno, 

učenje in spremembe se pojavljajo v vseh obdobjih in stopnjah kariere, na razvoj kariere 

vplivajo tako družina kot tudi življenjske vloge izven službe (Konrad 1996, str. 9). 

 

Brečkova opredeljuje kariero širše od ostalih avtorjev, in sicer jo razume kot življenjsko in 

poklicno pot posameznika in navaja: »kariera v širšem smislu torej zajema aktivnosti, ki 

izvirajo iz posameznikovega biosocialnega, družinskega in delovnega cikla, se med seboj 

tesno prepletajo in vplivajo na smer, intenziteto in hitrost njegovega osebnega razvoja« 

(Brečko 2006, str. 33). 

                                                           
5
 Predstavitve, vzorci dela, tudi zbirka projektov, programov, ipd. 



11 

 

 

Pojem delovne kariere oz. delovni karierni ciklus pa Brečkova opredeljuje kot večina drugih 

avtorjev in sicer »kot izobraževalno pot posameznika, pri čemer se ta izobražuje, usposablja 

in izpopolnjuje za organizacijske vloge, ki mu dajejo občutek osebnega napredovanja in 

uspešnosti pri delu« pri čemer ni nujno, da poteka napredovanje zgolj vertikalno,
6
 možni so 

tudi horizontalni
7
 premiki (Brečko 2006, str. 33). 

 

Po mnenju Krevsa so spremembe v zvezi s pojmovanjem kariere predvsem sledeče: kariera 

dobiva vse bolj nevtralen pomen pri opisovanju poklicnega napredka oziroma odsotnosti le-

tega, vzorci karier postajajo vse bolj pestri, smeri kariere ne vodijo samo navzgor, spremembe 

v karieri so pomembne zlasti za osebni razvoj posameznika, pojem kariere se širi izven okvira 

dela, pomembna postaja vloga družine in njen vpliv (Krevs 1998a, str. 53). 

 

Tudi Černigoj Sadarjeva je mnenja, da ima družina velik vpliv na razvoj kariere obeh staršev 

in poudarja, da »sta plačano delo in družina konstitutivna elementa socialne identitete, tako za 

moške kot ženske, čeprav se centralnost posameznega področja skozi različna življenjska 

obdobja in družbene situacije spreminja« (Černigoj Sadar 2000, str. 43). 

 

2.1.3. Menedžment in menedžerji 

 

Ob prvem zgodovinsko pomembnem pojavu delitvi dela, povezani z združbo,
8
 se pojavi tudi 

pomembna dejavnost, to je usklajevanje tehnično razdeljenega dela. V preprostejši obliki ta 

poteka spontano med posamezniki, medtem ko vse večja podjetja in vse bolj razdeljeno delo, 

s tem pa tudi vse bolj različni poklici, zahtevajo bolj kompleksno usklajevanje razdeljenega 

dela. Za to novo dejavnost oz. usklajevanje pa so potrebni znanje in sposobnosti. Pojavijo se 

ljudje, ki usklajujejo razdeljeno delo, pojavijo se menedžment
9
 in menedžerji

10
. Po mnenju 

                                                           
6
 Sodobnejša oblika razlikovanja kariere: napredovanje po hierarhični lestvici navzgor (Brečko 2006, 

str. 44). 
7
 Sodobnejša oblika razlikovanja kariere: premiki vstran – zamenjava delovne vloge na približno enaki 

ravni (Brečko 2006, str. 45). 
8
 Združba ali organizacija je celota, sestavljena iz članov, ki deluje zaradi uresničitve skupnega cilja. 

9
 V splošni rabi tudi angl. ´management´. Pomeni usklajevanje nalog in dejavnosti s postavljenimi 

cilji. 
10

 Pojem se je razvil na področju zasebnega, tržnega sektorja dejavnosti. Tako imenujemo osebe, ki 

organizirajo in vodijo gospodarsko dejavnost ter odgovarjajo za njeno uspešnost (Kavčič, 2005). 
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avtorja je ta pojav morda ključni trenutek v novejši človeški zgodovini (Rozman 2002, str. 

47–59). 

 

Menedžment je v podjetju ključen, saj povezuje in usmerja vse druge podsisteme v njem 

(Možina 2002a, str. 15). Glavna naloga menedžmenta je urejanje zadev in odločanje v 

podjetju. Pod pojmom urejanje zadev razumemo »prepoznanje problemov, iskanje rešitev, 

odločanje o rešitvah, izvajanje in izvedba odločitev, tekoče spremljanje izidov in povratno 

informiranje« (Kralj 2003, str. 15). 

  

V strokovni literaturi smo zaznali veliko definicij in teorij menedžmenta. Po Lipovcu je 

menedžment »organizacijska funkcija in proces, ki usklajuje razdeljeno delo, je izvršilno telo 

upravljanja, menedžment izvršuje svoje zadolžitve s pomočjo ostalih ljudi v procesu 

planiranja, izvajanja in kontroliranja« (Lipovec v Kramar Zupan 2009, str. 12). Po mnenju 

Kramar Zupanove pa tudi drugih avtorjev
11

 je Lipovčeva definicija in teorija menedžmenta 

»najbolj popolna in najlepše odraža bistvo menedžmenta« (Kramar Zupan, str. 23). Na 

podlagi take opredelitve menedžment sestavljajo funkcije planiranja, organiziranja, vodenja in 

kontroliranja, ki se med seboj prepletajo in so različno poudarjene glede na raven 

menedžmenta (prav tam). 

 

Možina opredeljuje menedžment kot »ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo pri 

planiranju, organiziranju, vodenju in pregledovanju razpoložljivih virov (resursov) pri 

doseganju ciljev poslanstva in razvoja organizacije« (Možina 2002a, str. 15). Kot je razvidno 

iz spodnje slike (slika 2.1), je za menedžment značilno, da gre za dinamičen proces oz. 

dogajanje, ki se nenehno spreminja. Nanj vplivajo različni notranji in zunanji dejavniki, vedno 

lahko pride do novih ugotovitev, problemov in rešitev. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Takega mnenja so tudi avtorji Mihelčič, Rozman, Kovač, Koletnik, ki v svojih delih navajajo 

Lipovčevo opredelitev kot vsebinsko ustrezno (Kramar Zupan 2009, str. 23). 
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Slika 2.1: Menedžment kot dinamičen proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vir: Možina (2002a, str. 36). 

 

Menedžment se pojavlja v vsakem podjetju. Kot lahko vidimo iz zgornje slike, je njegova 

naloga oz. naloga menedžerjev predvideti cilje in bodoče rezultate in tako zadovoljiti 

pričakovanja kupcev, delničarjev in vseh zaposlenih v podjetju, vključno s socialnim okoljem, 

v katerem ta deluje (Možina 2002a, str. 39). 

 

V bodoče naj bi menedžment temeljil predvsem na timskem delu, močnih medosebnih 

odnosih, visoki sposobnosti komuniciranja, kakovosti proizvodnje in storitev ter na 

intuitivnem načinu reševanja problemov (Vodenje, 2009). 

 

Ljudi, ki večji del svojega delovnega časa opravljajo funkcijo menedžmenta, imenujemo 

menedžerji
12

. Njihova naloga je usmerjanje človeških in materialnih virov, vodenje oddelka 

ali organizacije. Ni nujno, da so menedžerji najbolj sposobni in izobraženi ljudje z najboljšimi 

lastnosti, je pa res, da njihovo delo zahteva drugačne sposobnosti in drugačno znanje od 

ostalih zaposlenih (izvajalcev, specialistov) (Rozman 2002, str. 47). Menedžerji se v podjetju 

                                                           
12

 Beseda izvira iz besede ´mano´, kar pomeni dlan. V prenesenem pomenu menedžer »za roko« vodi 

ljudi, jih usmerja, pelje v pravo smer (Cimerman in drugi 2003, str. 10). 

BODOČI MANAGEMENT 
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14 

 

pojavljajo v vseh organizacijskih ravneh od delovodij oz. mojstrov navzgor do generalnega 

direktorja oz. predsednika uprave. Čim višji je njihov položaj, toliko večji je delež njihovih 

opravil in nalog (Kavčič, 2005). 

 

Ena izmed možnih delitev zaposlenih (po Scheinu) je, da se v podjetjih pojavita dve skupini 

zaposlenih. Večina od njih so specialisti (strokovnjaki na ožjem področju), ki neposredno 

delajo. Druga, manjša skupina pa so menedžerji, ki usklajujejo delo specialistov. Znajo 

doseči, da le-ti delujejo motivirano in ustrezno, skrbijo za smotrnost dela in za čimprejšnjo 

dosego zastavljenih ciljev. Takšno delovanje menedžerji dosežejo z ustreznim motiviranjem, 

komuniciranjem ter z ustreznimi lastnostmi in načinom vodenja. Schein pravi: »usklajevanje z 

odločanjem, ki ga opravljajo nekateri člani podjetja, je opredeljeno kot proces menedžmenta« 

(Schein v Rozman 2002, str. 52). 

 

Po Kotterju menedžerji opravljajo dve vrsti opravil, in sicer opravljanje poslov in vodenje 

ljudi. V prvo opravilo tako sodi predvsem: planiranje in financiranje, organiziranje in 

kadrovanje,  kontroliranje in reševanje problemov ter ustvarjanje stopnje predvidljivosti in 

reda. V drugo opravilo pa sodi: ustvarjanje vizije prihodnosti, usmerjanje zaposlenih s 

komunikacijo in zgledom, motiviranje in uresničevanje sprememb (Kotter v Kavčič, 2005). 

 

Od vodilnih ljudi se pričakuje, ne toliko upravljanje hierarhično strukturirane organizacije, 

temveč vodenje skupin enakopravnih sodelavcev. Nekateri avtorji trdijo, da so lastnosti tako 

imenovanih novih menedžerjev bolje izražene pri ženskah menedžerkah, in da so bližje 

ženskemu stilu vodenja (Kanjuo Mrčela 1992, str. 86). Od novih menedžerjev se v 

prihodnosti pričakuje nenehno pridobivanje novih znanj, boljše prilagajanje okolju, 

pripravljenost na večja tveganja in močna vztrajnost pri zadanih ciljih. Najpomembnejše pa 

je, da bi morali biti pozitivno usmerjeni na delovno okolje in življenje okrog sebe (Možina 

2002a, str. 39). 

 

Poleg zgoraj navedenih pa bodo morali imeti menedžerji in drugi zaposleni, če bodo želeli 

dobro in predvsem učinkovito opravljati svoje delo, tudi naslednje lastnosti: 

- prilagodljivost: sposobnost prepoznavanja in odzivanja na nepričakovane spremembe, 

izzive in zahteve; 

- izobraženost: obvladovanje vrste metod za ravnanje v različnih okoliščinah in 

zmožnost reševanja problemov; 
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- kritično mišljenje: uporaba pravilnih metod; 

- ustvarjalnost: zmožnost njene uporabe pri odkrivanju novih možnosti in spreminjanju 

že uporabljenih pristopov; 

- medsebojna učinkovitost: dobre spretnosti za ravnanje z drugimi zaposlenimi, 

sposobnost za odkrivanje problemov, podajanje primernih rešitev, vživljanje v 

situacije zaposlenih (Treven 2001, str. 21–22). 

 

Čeprav vseskozi govorimo o menedžmentu in menedžerjih v organizacijah, podjetjih, torej 

zasebnem, tržnem sektorju dejavnosti, pa je potrebno poudariti, da se v zadnjem desetletju to 

poimenovanje prenaša tudi v javni sektor, to je v organizacije, katerih dejavnost se v celoti ali 

pretežno financira iz državnega proračuna. Vedno več pa se govori tudi o menedžmentu in 

menedžerjih v tretjem sektorju, kamor štejemo organizacije, ki niso namenjene ustvarjanju 

dobička za lastnike in njihova dejavnost ni financirana iz proračuna države. Vzrok temu je 

predvsem uporaba menedžerskih tehnik zasebnega sektorja v ostalih sferah tako javnega kot 

tudi tretjega sektorja, predvsem z namenom učinkovitejšega pridobivanja in smotrnejše 

porabe denarja, ki ga v teh sektorjih vedno primanjkuje (Kavčič, 2005). 

 

2.1.4. Moški in ženske na vodilnih položajih 

 

Funkcija vodje prav gotovo pomeni osebni razcvet za tistega, čigar sposobnosti presegajo 

zgolj tehnično usposobljenost. Ob tem pa se mora zavedati, da taka funkcija s seboj prinese še 

več zahtevnih nalog v smislu moralne vesti in odgovornosti, kar pa nekaterim lahko 

predstavlja tudi pretežko breme (Bonnet 2009, str. 164). 

 

Leta 1992–93 se je med dvajsetimi državami sveta vključila v mednarodni raziskovalni 

projekt z naslovom »Komparativna študija o moških in ženskah na vodilnih položajih« tudi 

Slovenija. Namen tega raziskovalnega projekta je bil, med drugim, tudi zbiranje spoznanj o 

dejavnikih, ki vplivajo na zavzemanje vodilnih položajev v gospodarstvu in politiki, kot tudi 

znanj o problemih vodilnih ljudi – menedžerjev (najvišji vodilni v podjetjih, drugi vodilni v 

oddelkih). Rezultati opravljene raziskave o oblikovanju kariere so pokazale majhne razlike 

med menedžerji in menedžerkami. Poklicne poti pri obeh spolih ne predstavljajo dveh 

ločenih, različnih načinov ustvarjanja kariere. Hipoteza, da imajo moški izdelano strategijo za 

poklicno napredovanje in zastavljene cilje in da naj bi ženskam to manjkalo, ni bila potrjena. 

Osnovni razlog za napredovanje in dosego ciljev so oboji navedli delo, rezultate in 
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prizadevanje. Nekaj jih je omenilo tudi lastne ambicije ali željo po uspehu. Zanimiva je bila 

ugotovitev, da so družine menedžerk nekoliko manj tradicionalne oz. bolj napredne, kar se 

tiče vloge v družini glede na spol. Potrdile so se tudi ugotovitve, da se ženske na vodilnih 

položajih zavedajo svojega spola, da jim to predstavlja dodaten napor pri opravljanju svojega 

dela. Prav tako so se potrdile ugotovitve o tem, da sta v slovenski družbi dom in skrb za 

otroke »žensko kraljestvo« in da to velja tudi za ženske na najvišjih menedžerskih položajih 

(Kanjuo Mrčela 1996, str. 119–162). V nasprotju z navedenim, pa so menedžerji izražali bolj 

tradicionalna in seksistična stališča o položaju žensk v družbi kot menedžerke. Vodilne osebe 

menijo, da so razlogi za majhno število žensk na najvišjih menedžerskih položajih predvsem: 

družinske obveznosti žensk, pomanjkanje samozavesti pri ženskah, emocionalna nestabilnost, 

več odsotnosti z dela, nizke aspiracije žensk, stereotipne predstave o menedžerkah, 

diskriminacija pri zaposlovanju in napredovanju (Kanjuo Mrčela 2007, str. 191). 

 

V raziskavi o »uspešnih ženskah«,
13

 ki jo je leta 2001 opravila Sylvia Ann Hewlett s 

sodelavci, so bile predmet zanimanja predvsem ženske, ki imajo visoke karierne cilje. 

Raziskava je pokazala, da so ženske z uspešnimi karierami v večjem deležu brez otrok, da je 

zanje manj verjetno, da se bodo poročile – medtem ko je za moške ta verjetnost večja – da 

obravnavane ženske še vedno prevzemajo glavno odgovornost za dom in družino in da 

ženske, ki so prekinile delo zaradi rojstva in vzgoje otrok, v veliki večini želijo svojo kariero 

nadaljevati, čeprav se pri tem zavedajo dodatnih obremenitev (Hewlett 2002, str. 101). 

 

Kljub zakonodaji, ki naj bi obema spoloma omogočila enake možnosti ter enakovreden 

dostop do izobrazbe,  so ženske na trgu delovne sile v Sloveniji pa tudi v Evropi še vedno v 

podrejenem položaju. Čeprav so ženske izobražene, njihova povprečna plača se približuje 

plači moških, jih na poti do uspeha na delovnem področju pogosto ovirajo tako družinske 

obveznosti kot tudi zastarela miselnost. Vloga žensk v upravljanju se sicer počasi spreminja, 

vendar pa iz Poročila Združenih narodov o človekovem razvoju za leto 2009 še vedno lahko 

razberemo razmeroma slabo zastopanost žensk na vodstvenih in vodilnih položajih v 

Sloveniji. Iz spodnje slike (slika 2.2) je tako razvidno, da je aktivnost žensk in njihova moč 

pri odločanju, merjena z deležem žensk na vodstvenih in vodilnih položajih, v Sloveniji le 34 

odstotkov, kar pomeni, da je po merilu razporejenosti moči med spoloma Slovenija na 34. 

mestu na svetu. Kljub dejstvu, da danes ženske predstavljajo več kot 50 odstotkov svetovnega 

                                                           
13

 Naslov raziskave v angl.: High Achieving Women. 
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prebivalstva, pa med podjetniki in menedžerji v nobeni državi niso zastopane s skoraj 50-

odstotnim deležem (Statistični urad Republike Slovenije,
14

 2010). 

 

Slika 2.2: Delovna aktivnost in moč odločanja, merjena z deležem žensk na vodstvenih in 

vodilnih položajih, 2009 

 

Vir: SURS (2010). 

 

2.1.5. Menedžerji in stres 

 

Po mnenju Seličeve »je dvajseto stoletje kot obdobje neslutenih možnosti in tehnološkega 

razvoja s seboj prineslo tudi neljube sopotnike sodobnega življenja – stres, ki je neizogiben 

pojav kompetitivne in uveljavitveno usmerjene družbe« (Selič 1999, str. 117). 

 

Pritiski, povezani z delom, tudi in predvsem menedžerjem povzročajo stres,
15

 izgorelost,
16

 

preobremenjenost, čeprav so vrhunski menedžerji in uspešneži iz vseh držav, tudi iz 

Slovenije, mnenja, da »stresa v poslu ni – je samo sposobnost ali nesposobnost«, saj da se 

                                                           
14

 V splošni rabi tudi SURS kot kratično ime. 
15

 Izpostavljenost posameznika prevelikim obremenitvam, posebni psihični, fizični, vedenjski pojav. 
16

 Občutek fizične, čustvene iztrošenosti, posledica je padec delovnega učinka. 
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uspešen poslovnež sploh nima časa ukvarjati z razmišljanjem o stresu, ker je njegova glavna 

naloga skrb za posel, odmerek stresa pa mu lahko pri tem le pomaga. Prepričani so, da je stres 

na delovnem mestu močno povezan s prevelikimi ambicijami, nerealnim pričakovanjem, 

pretirano častihlepnostjo, neustavljivimi apetiti posameznikov in naj bi ga doživljali le tisti, ki 

zasedajo višje položaje, kot jim pripadajo. Kakorkoli že, dejstvo je, da je stres na delovnem 

mestu, v poklicu in poslu vedno bolj prisoten. Kaže se v posebnem stanju posameznika, pri 

katerem se kažejo določeni psihični, fizični in vedenjski znaki, ki nastanejo, kadar je 

preobremenjen. Stres tako doživljajo posamezniki, ki so dalj časa izpostavljeni konfliktnim 

situacijam, nejasnostim v pričakovanjih glede vlog in neuspešnemu reševanju konfliktov 

(Možina 2002, str. 603–604). 

 

Čeprav so mnogi menedžerji mnenja, da njihovo delo ni pomembno, če niso pod stresom, pa 

se pri tem premalo zavedajo, da jih tako prepričanje vodi v resne zdravstvene težave, 

predvsem v že zgoraj omenjeno izgorelost, ki postaja najbolj razširjena poklicna bolezen. Ta 

je izrazitejša pri menedžerkah, saj je zanje značilno, da so zadovoljne s seboj šele, ko so 

´popolne´ tako na poklicnem kot na zasebnem življenju. Iz raziskave, ki jo je opravil Inštitut 

za razvoj človeških virov v Ljubljani je iz spodnje slike (slika 2.3) razvidno, kakšno ´premoč´ 

imajo menedžerji glede izgorevanja, saj so krepko na prvem mestu med šestnajstimi 

poklicnimi skupinami. Menedžerji se izgorelosti premalo zavedajo, čeprav ta prinaša hude 

depresivne in anksiozne
17

 simptome, dolgotrajen energijski zlom, infarkt, možgansko kap in 

druge bolezni, zato je treba prve simptome razumeti kot resno opozorilo in pravočasno 

ukrepati (Pšeničny 2007, str. 24–26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Stanje živčne napetosti. 
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Slika 2.3: Kako hitro izgorevajo 

 

Vir: Pšeničny (2007, str. 26). 

 

Po mnenju dr. Lovšeta
18

 se lahko sodobnim menedžerskim boleznim ali sindromu kronične 

utrujenosti kot posledici dolgotrajnega stresa, neprekinjenega in nadurnega dela, stalnih 

časovnih pritiskov, številnih zadolžitev, raznolikih obveznosti, velike poslovne odgovornosti 

in pomanjkanja časa za počitek, redno prehrano in sprostitev, menedžerji izognejo s pomočjo 

strokovnjakov za »zdrav način življenja, stresa, umirjanja, trenerji, ki vedo, kaj je kakovostno 

in učinkovito gibanje, z nekom, ki bo skrbel za pravilno prehrano, ter psihologom, ki svetuje 

zaradi podpore, spodbude in ne zdravljenja« (Lovše v Žaler, 2011). Kot zdravnik pozna 

navedeno problematiko, saj sodeluje v skupini, ki organizira delavnice na temo poslovni 

menedžment in stres menedžerjev. Po njegovem mnenju so te edina oblika, kjer posameznik 

sliši, kaj je stres, in na sebi preverja odzivnost nanj. Menedžer v delavnici dobi tudi podporo, 

da nekaj spremeni na sebi, poslovni menedžment pa je namenjen lažjemu premagovanju ovir 

na področju poslovanja (prav tam). 

 

 

 

                                                           
18

 Prim. Bojan Lovše, dr. med. univ., specialist medicine dela, prometa in športa (Žaler, 2011). 
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2.2. Zasebno življenje 

 

Raziskave javnega mnenja in kakovosti življenja v svetu in tudi pri nas kažejo, da imajo ljudje 

premalo časa za zasebno življenje (Cordon, Černigoj Sadar, Toš in drugi v Kanjuo Mrčela, 

Černigoj Sadar 2006, str. 717). 

 

Tudi iz raziskave »Starši med delom in družino«, ki sta jo leta 2004 opravili Černigoj 

Sadarjeva in Kanjuo Mrčela je razvidno, da položaj zaposlenih moških in žensk vpliva na 

kvaliteto zasebnega oziroma družinskega življenja. Prav tako pa tudi družinske in skrbstvene 

obveznosti in socialne politike pomembno vplivajo na položaj moških in žensk na trgu 

delovne sile (Barovič 2007, str. 20). 

 

Z vidika zasebnega (družinskega) življenja je razmerje med delom in družino v konceptu 

usklajevanja dela in družine neenakovredno, pri čemer je sfera dela tista, ki prevzema 

dominantno mesto in diktira tudi vlogo družine v tem razmerju (Švab 2003, str. 1120). 

 

2.2.1. Družina 

 

Socioloških definicij družine je razmeroma veliko in se med seboj tudi razlikujejo. Pri veliki 

večini definicij je osnovni poudarek v tem, »da družino opredeljujejo kot vsaj 

dvogeneracijsko skupnost in družbeno institucijo, ki skrbi za otroka/e« (Rener v Rener in 

drugi 2006, str. 16). 

 

Družina je oblikovalka skupnosti oseb in s tem pomemben dejavnik pri razvoju družbe. Po 

Giddensu predstavlja osnovno institucijo civilne družbe. Družina je tudi stičišče cele vrste 

novih trendov, ki vplivajo na celotno družbo – naraščajoča enakost med spoloma, množični 

prihod žensk na trg delovne sile, spremenjeno seksualno obnašanje ter spremembe v razmerju 

med domom in delovnim mestom. Ker v našem vsakdanjem življenju nastajajo globoke 

spremembe, se je nemogoče vrniti k tradicionalni družini, ki je pomenila predvsem 

ekonomsko in sorodstveno zvezo (Giddens 2000, str. 94–96). 

 

Statistično gledano pa je družina življenjska skupnost dveh ali več oseb v istem 

gospodinjstvu, ki so med seboj povezani s poroko, partnerstvom in/ali starševstvom. Družina 

je lahko par brez otrok, par z enim ali več otroki ali eden izmed staršev z enim ali več otroki. 
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Pri tem ni pomembno, koliko je otrok star, bistveno je le, da še nima svoje družine (zakonca, 

partnerja in/ali otroka). Statistično torej ne štejemo za družino skupnosti enega izmed starih 

staršev z otrokom, ki že ima svojo družino. Prav tako statistično nista družina skupnost enega 

izmed starih staršev in vnuka ali brata in sestre, ki živita skupaj brez staršev. Podatki o številu 

in tipih družin se v Sloveniji zbirajo samo s popisi (SURS, 2005). 

 

Značilnost družine je, da ima neko posebno kvaliteto, neko »notranje« življenje, ki nastane iz 

skupnega bivanja članov, pa tudi »zunanje« življenje, ki se izraža v odnosu družine kot celote 

do okolja ter nasprotno v odnosu družbeno-kulturnega okolja do družine. Družina ima torej 

svojo »kulturo« (Bahovec 2005, str. 9). Družina je posrednik norm in vrednot ter nekakšen 

vmesni člen med posameznikom in družbo. V zgodovini se je družina soočala z različnimi 

vlogami, ki so bile odvisne predvsem od dogajanja v družbi. Družina predstavlja posamezniku 

vir njegovega duševnega razvoja, njegove duhovne in osebne rasti (Preša 2010, str. 19). 

 

Družina, tako v ožjem kot širšem smislu, je že od nekdaj najpomembnejši vir opore za 

vsakega posameznika. Še posebej je to pomembno v hitrem tempu življenja, kot ga živimo 

danes. Vse premalo časa porabimo za vsakdanje stike s prijatelji, vse manj se posvečamo tudi 

članom lastne družine. To se kaže predvsem pri ´kariernih´ ljudeh, ki vidijo smisel svojega 

življenja predvsem v svojem delu. 

 

Spremembe v družini v zadnjih dvajsetih, tridesetih letih pomenijo postopno 

deinstitucionaliziranje družine, kar predvsem pomeni izgubo monopolnega položaja zakona in 

družine, odpira se prostor za alternative, upadanje inkluzivnosti družine, manjši delež 

»popolnih« družin in predstavlja del procesa deinstitucionaliziranja sodobne družbe, ki 

prizadeva zlasti družino (Ule in Kuhar 2004, str. 228–229). 

 

Vedno bolj je opazno, da se mladi odločajo za družino vedno kasneje, saj morajo veliko 

napora vložiti v stalno zaposlitev in s tem zagotovitev materialnih sredstev. Vedno več časa 

porabijo za opravljanje dela preko rednega delovnega časa, dodatnih izobraževanj, veliko 

energije porabijo za vlaganje v kariero. Posledica vsega pa je, da se je spremenilo tudi 

družinsko življenje, kar se kaže v upadanju števila otrok, višanju starostne meje starševstva, 

povečevanje števila rojstev v zunajzakonskih zvezah, načrtno oz. planirano izpeljavo 

zastavljenih ciljev (izobrazba – služba – stanovanje – potovanja – družina). 
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V številnih mednarodnih raziskavah in tudi v raziskavi SJM,
19

 kjer že od leta 1992 dalje 

raziskujejo tudi vrednotne orientacije Slovenk in Slovencev, so v sklopu ˝šestih temeljnih 

vrednot˝ predstavljeni rezultati o pomembnosti vrednot: družina, prijatelji, delo, prosti čas, 

vera, politika (Toš 2007, str. 6). Kot je razvidno iz spodnje slike (slika 2.4), predstavlja 

družina najpomembnejšo vrednoto v življenju ljudi. Za kvalitetno življenje, odnose v družini, 

s prijatelji, znanci, itd. pa je seveda naslednja najpomembnejša vrednota delo, brez katere 

ljudje ne morejo uresničevati svojih ciljev, dosegati dobrin za zadovoljevanje svojih potreb in 

potreb drugih, predvsem pa potreb lastne družine. Tu gre predvsem za materialne potrebe, ne 

smemo pa zanemariti tudi emocionalnih potreb. 

 

Slika 2.4: Uvrstitev vrednotnih pojmov 

 

Vir: Toš (2007, str. 6). 

 

2.2.2. Spolna delitev družinskega dela 

 

»Družina, v kateri eni opravljajo gospodinjska dela in drugi počivajo na kavču, ni 

enakovredna skupnost« (Juul 2009, str. 111). 
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 Slovensko javno mnenje 2006/2. 
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»Za vse sodobne družbe velja, da je družinsko delo
20

 spolno določeno – je v glavnem 

neplačano žensko delo« (Rener 2000, str. 279), kar prikazuje tudi tabela 2.1, iz katere je 

razvidna primerjava domačega (družinskega) dela po spolu in starosti v državah članicah 

Evropske unije (EU27). Gre za spolno asimetrično alokacijo družinskega dela v moderni 

družbi, empirične raziskave pa odkrivajo, da ni bistvenih premikov tudi v postmodernosti. V 

najširšem pomenu pojem družinsko delo razumemo »kot vrsto dejavnosti, potrebnih za 

vsakdanje funkcioniranje družine, kamor sodijo: gospodinjsko delo, skrb za otroke, finančno-

administrativna dela, tehnična (p)opravila, sorodstveno delo, odnosno delo« (Švab 2001, str. 

144). Za ženske nezadovoljiva, nesimetrična, nepravična delitev dela v gospodinjstvu, je tudi 

eden od razlogov za zmanjševanje števila otrok, saj gre iskanje harmonije med delom in 

družino pogosto na škodo spanja, zabave, sproščanja in samoizpolnjevanja žensk (Ule in 

Kuhar 2003, str. 129). Manjša raziskava (Gaberšek, 1997) je pokazala, da tudi brezposelni 

očetje niso pripravljeni prevzeti večjega oziroma sploh nobenega dela gospodinjskih opravil 

tudi v primeru, kadar je edina in glavna skrbnica družine žena oziroma mati (Jogan 2001, str. 

223). 

 

Tabela 2.1: Primerjava neplačanih tedenskih delovnih ur (domače delo) po spolu in starosti 

(EU27) 

Neplačane delovne ure na teden, po spolu in starosti (v %) 

Starost anketiranca                      Moški                      Ženske 

24 let ali mlajši                                3.2                          10.4 

25–39 let                                         9.2                          31.8 

40–54 let                                         8.6                          26.9 

55 let in starejši                               5.2                          17.9 

Vir: Parent-Thirion, Agnés in drugi (2007) 

 

Po mnenju Černigoj Sadarjeve »vključevanje moških v neformalno delo za in s 

člani/članicami družine, ne pomeni samo razbremenitev ženske, ampak ustvarjanje bolj 

uravnoteženega življenja, ki je pogoj za aktivno državljanstvo. Enakomernejša porazdelitev 

dela pomeni tudi večjo izkoriščenost človeških potencialov in pravičnejšo razporeditev virov 

med generacijami« (Černigoj Sadar 2000, str. 49). 
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Neformalno delo, neplačano delo, skrb za druge. 
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Švabova je mnenja, da so »v Sloveniji […] spremembe na področju družinskih vlog še v 

zametkih in daleč od aktivnega očetovanja ter enakomerne delitve družinskega dela med 

partnerjema tudi zaradi ideologije tradicionalne družine in družinskih vlog ter ideologizacija 

materinstva« (Švab v Rener in drugi 2006, str. 79). Eden izmed razlogov za manjše 

vključevanje moških v družinsko delo so tudi močno razvite družinske in sorodstvene vezi, ki 

so družini sicer v oporo, vendar pogosto na račun manjše vključenosti moških v skrb za 

otroke in družinsko delo. Vedno bolj pa se spreminjajo tudi pogoji v sferi dela in 

zaposlovanja. Daljši delovni čas, negotovost zaposlitve, delo preko polnega delovnega časa, 

čeprav zadevajo oba spola, pa prav gotovo ne pripomorejo k večji vključenosti moških v 

domače delo (prav tam). 

 

Po mnenju Hochschildove se moški (očetje) vključujejo v delitev domačega dela predvsem v 

tistih dejavnostih, ki so njim bolj zaželene, prijetne oz. všečne. Tu gre za opravila, ki 

prinašajo več osebnega zadovoljstva, kot na primer varstvo otrok, igra z otroki, sprehodi, 

izleti, pomoč pri učenju, medtem ko na primer nega in skrb za bolnega otroka v veliko 

primerih še vedno ostaja predvsem na ramenih ženske (mame). Razlika med spoloma glede 

delitve dela se kažejo tudi v sami naravi dela. Ženska opravlja vsakodnevno delo, ki mora biti 

narejeno oziroma opravljeno ob določenem času (kuhanje, čiščenje, pranje, itd), za razliko od 

moških, ki imajo večji nadzor nad časom za opravljanje določenega dela (različna popravila, 

vzdrževanje avtomobila, itd.) (Hochschild v Hrženjak 2007, str. 25). 

 

Tudi dosedanje raziskave v Sloveniji potrjujejo, da so moški tudi in predvsem zaradi 

»vztrajnih družbeno posredovanih stereotipno definiranih spolnih in starševskih vlog v veliki 

meri izključeni iz nege in vzgoje otrok ter iz drugega neplačanega skrbstvenega in 

gospodinjskega dela, kar ima za posledico nadobremenjenost oziroma dvojno obremenjenost 

žensk v zasebni sferi« (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2006, str. 717). 

 

2.2.3. Individualni prosti čas 

 

Vzporedno z ločevanjem med delovnim in bivalnim okoljem, med produkcijo, reprodukcijo 

in porabo, se je uveljavilo razumevanje prostega časa kot časa, ki ostane, ko so opravljene 

poklicne, družinske in socialne obveznosti (Dumazedier v Černigoj Sadar 1998, str. 87). Tak 

čas imenujemo individualni prosti čas. 
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Od različnih vsebin in načinov preživljanja prostega časa se oblikuje kakovost vsakega 

posameznika, kar posledično vpliva tudi na družbeno blaginjo. Pri tem ima pomembno vlogo 

tudi družba, katere naloga je promoviranje in spodbujanje osebnega odkrivanja prostega časa, 

da ljudi stimulira k aktivnostim, ki omogočajo osebno rast. Pasivno preživljanje prostega časa 

je psihološko problematično, saj vodi do dolgočasja, ki se lahko sprevrže v apatijo in nazadnje 

celo v depresijo. Bolj se ljudje zavedajo pomena prostega časa in ga tudi aktivno preživljajo, 

več možnosti imajo, da ostanejo zdravi. Aktivni življenjski slog v prostem času je povezan 

tudi z večjo psihofizično kondicijo, s samospoštovanjem, s pozitivnim mnenjem o sebi, 

večjim zadovoljstvom z življenjem in več socialnimi stiki. Poleg tega pa aktivni življenjski 

slog v prostem času varuje pred fizičnimi in psihičnimi boleznimi pa tudi pred stresom, kar 

prikazuje slika 2.5 (Černigoj Sadar 1998, str. 86–91). 

 

Slika 2.5: Razmerje med načinom preživljanja prostega časa, stresom in bolezenskimi 

simptomi 

 

Vir: Iso-Ahola, S. (1994) v Černigoj Sadar (1998, str. 91). 

 

Morda sodijo med najpomembnejše oblike preživljanja aktivnega (individualnega) prostega 

časa prav športne aktivnosti. Te so sicer pomembne za ohranjanje zdravja za vsakega 

posameznika, še posebej pa so priporočljive za menedžerje/ke, saj s športnimi aktivnostmi in 

zdravo prehrano v veliki meri sami pripomorejo k ohranitvi lastnega zdravja, dobremu 

počutju, boljši psihofizični kondiciji, lažjemu premagovanju stresnih situacij in učinkovitosti 

dela. 
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Pomembne oblike preživljanja prostega časa so tudi različne oblike druženja in razvedrila. Iz 

slike 2.6 je razvidno, da si je v letu 2006 vsaj eno kulturno znamenitost ali eno kulturno 

prireditev v živo ogledalo 40 % oseb, kinematografe je obiskalo 34 % obiskovalcev, športne 

prireditve pa 28 %. Slednje so bile tudi najpogosteje obiskane, saj jih je 9 % vprašanih 

obiskalo več kot 7-krat v zadnjih 12 mesecih. 

 

Slika 2.6: Obiski prireditev: kulturni dogodki in športne prireditve 

 

Vir: Vrabič Kek (2012, str. 42). 

 

Iz slike 2.7 je razvidno, da število obiskovalcev kinopredstav od leta 2007 narašča. V letu 

2010 si je predstave ogledalo že skoraj 2,9 milijona obiskovalcev. V povprečju si je vsak 

prebivalec Slovenije ogledal 1,4 kinopredstave in 1,4 razstave. Nekoliko manj so bile 

obiskane gledališče predstave, v povprečju si jih je ogledalo 40 %. 
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Slika 2.7: Obiski ustanov in prireditev: kino, gledališče, muzej 

 

Vir: Vrabič Kek (2012, str. 42). 

 

2.3. Usklajevanje poklicnega in zasebnega področja 

 

V zadnjih desetletjih se stara alternativa (družina ali zaposlitev) umika novi dilemi: kako bolje 

usklajevati družinsko življenje in zaposlitev (Rener in drugi 2008, str. 19)? 

 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega področja oziroma uravnoteženje dela in življenja 

pomeni »prožnost, pridobivanje in vzpostavljanje smiselnega ravnotežja med časom in 

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 in 

Lewis v Černigoj Sadar in Vladimirov 2004, str. 260). 

 

Usklajevanje obeh področij je tako povezano tudi z delitvijo dela med spoloma, ki temelji na 

»zgodovinski ločenosti dveh bazičnih življenjskih sfer v zahodnih družbah« (Vladimirov 

2004, str. 7) to je na javni, formalni sferi plačanega dela in na zasebni, neformalni sferi 
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družinskega življenja. Ob tem je potrebno poudariti, da kljub vse večji spolni enakosti ostaja 

tako formalno kot tudi neformalno delo še vedno spolno segregirano
21

 (prav tam, str. 8). 

 

Usklajevanje obveznosti družinskega in poklicnega življenja ženskam predstavlja veliko večje 

breme kot moškim. Ženske opravljajo dva poklica. Prvi je njeno delovno mesto, drugi pa 

vloga matere, žene in gospodinje, česar ne spremeni niti njena zaposlitev, ki ne zmanjša 

njenega neplačanega dela (dela gospodinje) (Oakley 2000, str. 17). 

 

Hakimova je na podlagi preferenc in dejanskih podatkov o ženskah v Veliki Britaniji te 

razdelila v tri idealno - tipske skupine, in sicer: ženske usmerjene na dom in družino (v 

povprečju 20 %), prilagodljive ženske (v povprečju 60 %) in ženske, usmerjene v kariero (v 

povprečju 20 %). Navedeno pomeni, da za ženske v veliki meri velja nenehno usklajevanje 

med poklicnim življenjem in zasebnim življenjem (družino) (Hakim 2000, str. 6). Prav tako je 

razdelila tudi moško populacijo, za katero ugotavlja, da je bolj homogena. V prvo skupino 

spadajo moški, usmerjeni na dom in družino (v povprečju 10 %), v drugo skupino se uvrščajo 

tako imenovani prilagodljivi moški (v povprečju 30 %) in v tretjo skupino moški, usmerjeni v 

kariero (v povprečju 60 %). Iz podatkov je razvidno, da se moški v veliki večini ne soočajo s 

problemom sprejemanja odločitev in kompromisov s težnjo po uravnoteženju poklicnega in 

zasebnega življenja tako kot ženske (prav tam, str. 255). 

 

Analiza družinskih politik v svetu kaže, da so najuspešnejše tiste politike, ki posameznikom 

in družinam zagotavljajo uspešno pomoč pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja 

(Černigoj Sadar in Lewis, Ule in Kuhar v Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2006, str. 717). 

 

Slovenija velja za državo, v kateri je, vsaj na ravni politik, usklajevanje poklicnih in zasebnih 

obveznosti dobro urejeno, kot kaže ena od evropskih raziskav, na podlagi katere so Slovenijo 

poimenovali »Švedsko z juga«
22

. Res je, da imamo v Sloveniji, v primerjavi z mnogimi 

drugimi državami Evropske unije, že precej visoko raven pri zagotavljanju poklicnega in 

zasebnega življenja, vendar ko se doda še nekaj drugih številk, se podoba nekoliko spremeni 

(Hrženjak 2007, str. 101). Usklajevanje poklicnega dela (plačanega) in družine (neplačano 

delo gospodinjsko delo, skrbstveno delo, družinske obveznosti, družinsko življenje) postaja 

                                                           
21

 Ločeno na moško in žensko delo. 
22

Lippe, Tanya van der, Jager, Annet, Kops, Yvonne., 2006. V: Hrženjak 2007, str. 101. 
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vse bolj priznano kot »javni problem« in ne samo »osebna težava« (Kanjuo Mrčela in 

Černigoj Sadar 2007, str. 5–8). 

 

Iz spodnjega prikaza (tabela 2.2) je razvidna povprečna poraba časa po spolu, merjena v 

obdobju enega leta, zaposlenih s polnim delovnim časom. Podatki se nanašajo na zasebno 

življenje – družinsko življenje, prosti čas oz. individualni prosti čas. 

 

Tabela 2.2: Poraba časa pri osebah, zaposlenih s polnim delovnim časom, po spolu, april 2000 

– marec 2001 – upoštevana je glavna aktivnost 

  Moški Ženske 
 

 
  

   
 

  

povprečna poraba 
časa pri vseh 
anketiranih 

delež 
dnevnikov  

povprečna poraba 
časa pri 

udeleženih1) 

povprečna poraba 
časa pri vseh 
anketiranih 

delež 
dnevnikov 

povprečna poraba 
časa pri  udeleženih1) 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 
  % % 

  
SKUPAJ 24

h
 0' 

2)
 

2)
 24

h
 0' 

2)
 

2)
 

 
 

Spanje 8
h 
03' 100 8

h
 03' 8

h
 04' 100 8

h 
04' 

 
 

Uživanje obrokov 1
h
 24' 99 1

h
 25' 1

h
 18' 99 1

h
 19' 

 
 

Osebna nega 1
h
 07' 98 1

h
 9' 1

h
 02' 98 1

h
 4' 

 
 

Zaposlitev 5
h
 29' 57 8

h
 8' 4

h
 42' 51 7

h
 29' 

 
 

Študij 4' 3 2
h
 23' 6' 4 2

h
 42' 

 
 

Skrb za 
gospodinjstvo in 
pomoč drugim 
gospodinjstvom 2

h
 5' 81 2

h
 35' 3

h
 34' 97 3

h
 42' 

 

 

Skrb za družino 16' 18 1
h
 19' 39' 33 1

h
 46' 

 
 

Udeležba na 
prirditvah, verske 
aktivnosti 7' 10 1

h
 33' 7' 11 1

h
 23' 

 

 

Kultura, šport, 
konjički 45' 39 2

h
 5' 30' 36 1

h
 29' 

 
 

Družabno življenje 56' 59 1
h
 42' 53' 65 1

h
 24' 

 
 

TV 2
h
 3' 86 2

h
 21' 1

h
 27' 81 1

h
 48' 

 
 

Drugi množični 
mediji 21' 38 54' 22' 39 54' 

 
 

Pot, potovanje 1
h
 18' 90 1

h
 24' 1

h
 14' 88 1

h
 21' 

 
 

Drugo, 
nedoločeno 2' 6 26' 2' 8 30' 

 
  

1) Povprečna poraba časa pri udeleženih je čas, izračunan na podlagi dnevnikov tistih oseb, pri katerih se je 

posamezna aktivnost pojavila. 

2) Podatek ne bi bil smiseln. 

Vir: Statistični letopis (2006, str. 261) 
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Tudi Hochschildova je mnenja, da ˝zaradi neenake porazdelitve gospodinjskih opravil ženske 

opravljajo še eno službo doma – kot dodatek nalogam na delovnem mestu˝, kar pa za moške 

ne velja, 

ker moški dajejo več poudarka moški identiteti pri svojem delu, je njihov delovni čas 

vreden več od ženskega – tako za moškega kot za njegovo družino. Večji pomen 

moškega delovnega časa vpliva na večjo dragocenost njegovega prostega časa, kajti 

prav prosti čas, ki mu pripada, mu omogoča, da obnavlja svojo energijo, okrepi 

ambicioznost in dela bolje. Ker doma opravi manj dela, lahko v službi dela dlje, s tem 

dokaže svojo pripadnost podjetju in hitreje napreduje. Njegove težnje po 

napredovanju se zato še okrepijo. Poveča se tudi njegova plača. In njegovo 

sodelovanje pri domačih opravilih se še bolj zmanjša (Hochschild v Linehan 2001, str. 

56–57). 

 

Po mnenju Hirschfelda, poslovneža in očeta, sta »včasih služba in dom v tako neposrednem 

nasprotju, da je videti, kot da sta ujeta v nenehno nasprotje. V resnici pa je boj med službo in 

domom možno umiriti z malce razumnosti, načrtovanja in doslednega prizadevanja« 

(Hirschfeld 2001, str. 297). Kot pravi Juul, je izredno pomembno, da si na račun kakovosti 

družinskega življenja ne nalagamo preveč odgovornosti, del in nalog, kajti lahko se nam 

zgodi, da šele čez nekaj časa ugotovimo, da smo si naložili več, kot dejansko zmoremo. Zato 

mora biti porazdelitev odgovornosti tudi v družini jasna in pregledna, pomembno pa je tudi 

pravilno vrednotenje stvari, za katere porabimo svoj čas (Juul 2009, str. 113–114). 

 

Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadarjeva sta na podlagi lastnih empiričnih raziskav, rezultatov 

drugih empiričnih raziskav in drugih teoretičnih virov prišli do zaključka, da bi k 

uspešnejšemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja pripomogla »redefinicija dela in 

načinov doseganja učinkovitosti v organizacijah, ki bi upoštevala potrebe zaposlenih, presegla 

kulturno dominacijo plačanega dela nad vsemi drugimi oblikami dela ter s tem pripomogla h 

kakovosti delovnega življenja, kakor tudi spremembe v pojmovanju spolnih vlog moških in 

žensk, ki bi omogočale enakopravnejšo delitev starševskih in drugih obveznosti, ki so 

tradicionalno povezane z zasebnostjo in ženskami« (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2006, 

str. 734). Te spremembe bi bile dobrodošle tako za moške kot za ženske, saj bi prispevale k 

bolj uravnoteženemu življenju in boljši kakovosti življenja nasploh. Da bi to dosegli, pa so 

»potrebni ukrepi in spremembe v javnih politikah, medijih, institucijah primarne, sekundarne 

in terciarne socializacije. Doseči pa je potrebno tudi večjo usklajenost med javnimi socialnimi 
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politikami in organizacijskimi programi ter sodelovanje vseh partnerjev« (prav tam, str. 734–

735). 

 

Usklajevanje med obema področjema predstavlja velik izziv tako za zaposlene kot tudi 

delodajalce, saj popolna ločitev obeh področij nikakor ni mogoča, ob tem pa se ni mogoče 

izogniti niti oviram, ki se pojavljajo pri povezanosti in usklajevanju obeh področij (Greenhaus 

in drugi 2010, str. 8). 

 

2.3.1. Ovire pri usklajevanju obeh področij 

 

Sodobne težnje na trgu dela vse bolj intenzivirajo delo in uvajajo kulture dolgih delavnikov, 

kar se kaže v vse večji podrejenosti osebnega (zasebnega) življenja poklicnemu življenju. V 

največji meri se s to težavo srečujejo zaposleni s skrbstvenimi obveznostmi, predvsem otrok, 

starejših in bolnih (Hrženjak 2007, str. 120). 

 

Ker postaja meja med zasebnim in poslovnim življenjem v današnjem času vedno bolj 

zabrisana, saj smo zaradi napredne tehnologije oziroma s sodobnimi komunikacijskimi orodji 

skoraj stalno dostopni, pojavljajo se nove oblike dela, ipd. (Vodje o vodenju, 2011), postaja 

tudi usklajevanje obeh področij življenja vedno bolj oteženo. 

 

V družbah, kjer prevladuje delovna etika in življenje obvladujejo mehanizmi trga, sta delo in 

prosti čas v negativni korelaciji – za nekoga, ki visoko ceni delo, je mogoče pričakovati, da bo 

razvrednotil prosti čas. Tako nekateri sodobni menedžerji povezujejo delovno zavzetost in 

učinkovitost s številom ur, preživetih na delovnem mestu. Deseturni ali še daljši delovnik se 

jim zdi povsem samoumeven, tu pa nastanejo problemi z usklajevanjem poklicnega in 

zasebnega življenja. Aktivno preživljanje prostega časa (z družino, individualno) pomeni 

regulacijo emocij ter s tem začasno razbremenitev stresa in vsakdanjih problemov, omogoča 

zdravje, razvijanje fizičnih, mentalnih in socialnih veščin ter samodeterminacijo kot glavni 

izvor odpornosti proti stresu, kar pomeni, da jim problemi predstavljajo izziv in ne grožnje, 

počutijo se kompetentni, imajo občutek nadzorovanja svojega obnašanja in življenja (Černigoj 

Sadar 1998, str. 90). 

 

Ovire pri usklajevanju predstavljajo tudi napetosti in negativni vplivi, ki izvirajo iz razmerja 

med delom in družino. Težave se pojavijo, kadar ti vlogi nista združljivi in opravljanje ene 
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bistveno oteži opravljanje druge (Linehan 2001, str. 56). Na eni strani se vplivi dela na 

družino kažejo predvsem v odnosih med člani družine ter v delitvi dela med partnerjema, po 

drugi strani pa na delo vpliva tudi družina, kar se kaže predvsem v prenosu osebnega 

zadovoljstva. Najpogostejši negativni vplivi družine na delo so: manjša zbranost pri delu, 

manjša družabnost in sodelovanje v javnem življenju, ovire pri izbiri delovnega mesta, 

napredovanju ter menjavi delovnega mesta. Problemi usklajevanja zahtev dela in družinskih 

vrednot so problemi, ki nastopajo tako pri moških kot pri ženskah, vendar so pri ženskah 

izrazitejši. 

 

Za doseganje večjega ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem je treba skrbno 

oceniti, kakšno vlogo v življenju pripisujemo družini, skupnosti in prostemu času, kako 

poklicno življenje vpliva na fizično in psihično zdravje, zavedati se je treba vseh posledic, 

povezanih z delom in kariero, ter njihovega vpliva na zasebno življenje (Greenhaus in drugi 

2010, str. 311–312). 

 

Ker se v današnji družbi v ospredje vedno bolj postavlja delo, pehanje za zaslužkom, kariera, 

skrb za ohranitev delovnega mesta, itd., prihaja do neizbežnega problema, kako uskladiti obe 

vlogi – tako poklicno kot družinsko. To vprašanje se pojavlja v večji meri pri ženskah, ki 

danes vse bolj težijo k uravnovešenemu življenju. Pri tem si zastavljajo osnovna vprašanja, 

kot so: koliko naj bo pomembno delo v primerjavi z ostalimi področji življenja, kako 

obvladovati neizogibne vsakdanje naloge doma, ali se sploh poročiti, ali imeti otroke, kako 

ohraniti nekaj prostega časa, kako doseči ravnovesje med prioritetami in zahtevami, itd. 

Večina žensk namreč problem dvojne obremenjenosti doživlja kot osebni problem. Pogosto 

jih spremlja bojazen, da jih bo okolje ocenjevalo kot sebične in premalo skrbne, da v družini 

ne bodo več ljubljene in cenjene, če bodo uresničile svoje sanje in se popolnoma predale 

poklicu. Družba namreč ženskam, predvsem zaradi biološke danosti, predpisuje drugačne 

vloge kot moškim (Škof 2002, str. 3). 

 

2.3.2. Politike usklajevanja 

 

Politike usklajevanja so »politike, ki neposredno podpirajo kombinacijo poklicnega, 

družinskega in zasebnega življenja« (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela 2010, str. 125), kar 

pomeni usklajevanje formalnega – plačanega dela in neformalnega – neplačanega dela oz. 

skrbstvenih družinskih obveznosti. Tu gre predvsem za koncept politik enakih možnosti obeh 
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spolov. Z njihovo pomočjo naj bi v praksi spodbujali enakopravno delitev domačega dela med 

spoloma (Hrženjak 2007, str. 32). 

 

»Uvajanje družinskih politik glede usklajevanja dela in družine je že pred več kot desetletjem 

začela uvajati večina evropskih držav. Oblikovalci družinskih politik se zavedajo, da je 

postalo ravno usklajevanje obveznosti obeh sfer ključno v vsakdanjem življenju ljudi, ne le v 

zgodnjem obdobju starševstva, ampak skozi ves družinski potek« (Švab v Rener in drugi 

2006, str. 86). 

 

Politike in prakse v organizacijah, ki prispevajo k usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja, katerih uspeh je odvisen od sposobnosti učenja, sodelovanja in pripravljenosti 

organizacije za spremembe in sprejemanje »korporativne socialne odgovornosti« (Černigoj 

Sadar in Lewis v Černigoj Sadar in Vladimirov 2004, str. 264), so: 

- Uvajanje različnih oblik dela (fleksibilni delovni čas, prožni delovni čas, krajši delovni 

čas, delo na domu, delo na daljavo). Prožne oblike dela predstavljajo prednosti tako 

pri delodajalcih (doseganje poslovnih ciljev) kot tudi pri zaposlenih (obvladovanje 

odgovornosti zunaj področja plačanega dela). 

- Ugodnosti za zaposlene, ki skrbijo za druge, in sicer pisne in ustne informacije o 

možnih pomočeh, neposredne finančne oblike pomoči, različne podpore za razvoj 

ustrezne infrastrukture v organizaciji ali skupnosti. 

- Možnost dodatnih dopustov (poleg zakonsko določenih), kot npr. študijski dopust, 

možnost začasne prekinitve (zamrznitev) zaposlitve. 

- Neposredne spodbude za organizacijske politike usklajevanja obeh področij, kot npr. 

družini prijazna formalna organizacijska politika, politika enakih možnosti, 

usposabljanje vodilnih za razumevanje značilnosti različnih življenjskih obdobij in 

upravljanje odnosov na različnih nivojih. 

 

Na podlagi primerjalne analize iz empiričnih podatkov petih držav Evropske unije (Švedska, 

Nizozemska, Velika Britanija, Portugalska in Slovenija) sta avtorici Černigoj Sadarjeva in 

Vladimirova med drugim ugotovili, da se v Sloveniji »odsotnost organizacijskih politik in 

praks, ki naj bi zaposlenim omogočile uspešno upravljanje delovnega in zasebnega življenja, 

v precejšnji meri kompenzira staršem naklonjena javna socialna politika« (Černigoj Sadar in 

Vladimirov 2004, str. 266–279). 
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V Sloveniji so za področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja sprejeta zakonska 

določila: 

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), 

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), 

- Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), 

- Zakon o enakih možnostih moških in žensk (ZEMŽM) in 

- Nacionalni program za enake možnosti moških in žensk. 

 

Navedena zakonska določila posegajo na omenjeno področje, določajo enake pravice obeh 

staršev in se dotikajo javne in zasebne sfere ter mehanizme, ki to usklajevanje omogočajo in 

morajo biti vzpostavljeni tako na ravni delodajalcev kot tudi na ravni javnih servisnih storitev, 

med katerimi pa mora obstajati prilagodljivost, predvsem v smislu delovnega časa institucij, 

ki nudijo servisne storitve na področju družinskega dela. Potrebe po zasebnem življenju 

delavcev pa morajo upoštevati tudi delodajalci (Urad Vlade RS za enake možnosti, 2011). 

 

Cilji in ukrepi za usklajevanje in izboljšanje javnih in podpornih storitev za zagotavljanje 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja so določeni tudi v letu 2005 sprejeti Resoluciji 

o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013 (ReNPEMZM) 

(Uradni list Republike Slovenije 100/2005). 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

Empirični del naloge je nadgradnja teoretskega dela, v katerem smo predstavili uvod v 

preučevani problem, izhodišča in ozadje raziskave problema. Empirični del zajema 

opredelitev raziskovalnega problema, navedbo raziskovalnih vprašanj, podvprašanj in 

specifičnih vprašanj, predstavitev raziskovalnega instrumenta ter metodo raziskovanja. 

Empirična raziskava je bila izvedena na podlagi kvalitativnega pristopa, kjer smo s pomočjo 

delno strukturiranih intervjujev dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Dobljene rezultate 

raziskave interpretiramo in analiziramo, za kar uporabimo samostojno sklepanje, z metodo 

analize razčlenimo podatke in z metodo sinteze dobljene rezultate strnemo v smiselno celoto. 
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Nalogo bomo zaključili s sklepnimi ugotovitvami in odgovori, na v uvodu postavljene cilje in 

raziskovalna vprašanja. 

 

3.1. Raziskovalni problem 

 

V nalogi se bomo osredotočili na poklicno življenje zaposlenih v zasebnem sektorju, za 

katerega je značilno, da je oblikovan na osnovi zasebnih vložkov, bodisi posameznikov ali 

drugih gospodarskih družb, da ima jasno začrtane cilje, vizijo in poslanstvo, da deluje na trgu 

po ekonomskih zakonitostih ponudbe in povpraševanja in je usmerjen k ustvarjanju dobička. 

Za zagotavljanje ciljev in uspešno poslovanje podjetja pa se od poklicne skupine zaposlenih, 

obravnavane v nalogi, pričakuje visoka stopnja pripravljenosti za delo, opravljanje najtežjih 

izzivov in uspešno reševanje morebitnih težav. 

 

Izbrana tema se nanaša na preučevanje moške in ženske populacije vodstvenega kadra 

(menedžerjev) zasebnega sektorja, v smislu vplivanja njihovih karier na zasebno življenje in 

usklajevanja njihovega poklicnega življenja (delo, kariera) z zasebnim življenjem (prosti čas, 

družinske obveznosti, individualni prosti čas) ter ugotavljanja razlik med moškimi in 

ženskami pri tem usklajevanju. Na podlagi preučevanja izbrane populacije bomo ugotovili, 

kateri dejavniki vplivajo na (ne)uspešnost usklajevanja njihovega poklicnega življenja z 

zasebnim življenjem pri obeh spolih. 

 

3.2. Hipoteza – raziskovalno vprašanje 

 

Na podlagi delno strukturiranih intervjujev bomo pridobili odgovore na naslednja 

raziskovalna, specifična vprašanja in podvprašanje: 

 Kako menedžerji in menedžerke usklajujejo poklicno življenje s svojim zasebnim 

življenjem? 

 Kakšne so razlike med spoloma pri usklajevanju obeh področij? 

 Kako poklicna kariera vpliva na družinsko življenje (pri obeh spolih)? 

 Kako poklicna kariera vpliva na individualni prosti čas (pri obeh spolih)? 

 Ali kariera v današnjem času pomeni življenjsko pot, kjer so meje med poklicnim in 

zasebnim življenjem zabrisane? 
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3.3. Opis vzorca 

 

Za nereprezentativni vzorec smo izbrali namenski vzorec – vodstvene delavce, ker gre za 

specifično skupino ljudi, ki se vsakodnevno ukvarja z zelo zahtevnimi nalogami, 

usklajevanjem dela zaposlenih, z odločanjem o strateško pomembnih zadevah, gre za ljudi, ki 

skorajda ne poznajo normalnega osemurnega delovnika in so pogosto v stresnih situacijah. To 

je njihovo poklicno življenje. Obenem pa imajo ti isti ljudje tudi svoje zasebno življenje, ki ga 

eni bolj, drugi manj uspešno usklajujejo s poklicnim. Zato nas v raziskovalni nalogi zanimajo 

predvsem menedžerji s svojimi karierami. Z njihovimi odgovori bi prišli do ugotovitev o 

vplivu kariere na zasebno življenje, o njihovem pogledu na uspešno ali neuspešno 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, o tem, ali gre morda za zabrisane meje med 

poklicnim in zasebnim življenjem, brez jasne ločnice, ki bi ločevala oba področja. Rezultatov 

raziskave sicer ne bomo mogli posplošiti na celotno populacijo menedžerjev v Sloveniji, bodo 

pa predstavljeni rezultati raziskave nek okvir, odraz trenutnega stanja, ki velja za večino te 

poklicne skupine ljudi. 

 

3.4. Metoda 

 

Kot metodo zbiranja podatkov bomo v raziskavi uporabili metodo spraševanja kot eno 

najpogosteje uporabljenih socioloških metod, in sicer metodo delno strukturiranega intervjuja. 

 

Za to metodo smo se odločili zaradi bolj sproščenega vzdušja ob pogovoru, obširnejših 

odgovorih vprašanca, v primeru, da se vprašani oddalji od teme pogovora, možnosti 

usmerjanja vprašanca v pravo smer glede želenih odgovorov, možnosti vprašanca, da izrazi 

svoje mnenje tudi o drugih stvareh, ki bi morda bistveno vplivale na raziskovalni problem, in 

na katere spraševalec sam niti ni pomislil. 

 

Uporabili bomo načrtno vzorčenje enakega števila moških in ženskih predstavnikov, pri 

čemer bomo uporabili strukturirani vzorec, v katerem bodo zajeti ljudje z enakimi lastnostmi 

– vodilna oziroma vodstvena struktura delavcev (menedžerjev obeh spolov, zaposlenih v 

zasebnem sektorju (gospodarstvo)) kot tipičnih primerov ene najbolj obremenjenih skupin 

zaposlenih. Na ta način bomo dobili odgovore na raziskovalna vprašanja o usklajevanju med 

poklicnim in zasebnim življenjem tako moških kot tudi žensk, ugotovili morebitne razlike pri 
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usklajevanju glede na spol, izvedeli, kako njihova kariera vpliva na družinsko življenje, na 

njihov prosti čas ter skušali ugotoviti, ali sploh obstaja stroga meja med obema področjema. 

 

Usmeritvena raziskovalna vprašanja so sestavni del naloge in se nahajajo v prilogi. 

 

3.5. Potek zbiranja podatkov 

 

Odločili smo se, da opravimo intervjuje s šestimi kandidati, in sicer s tremi predstavnicami 

ženskega spola in s tremi predstavniki moškega spola. Vsem šestim izbranim intervjuvancem 

je bilo pred začetkom raziskave posredovano kontaktno pismo, v katerem je bil podrobno 

pojasnjen namen raziskovalne naloge, cilji, oblika metode intervjuja, čas in trajanje intervjuja, 

zagotovilo o popolni anonimnosti intervjuvanca, zaprosilo za dovolitev snemanja intervjuja, 

informiranje intervjuvanca o možnosti umika iz raziskave, nadalje, seznanitev intervjuvanca z 

rezultati raziskave ter kontaktna številka spraševalca za morebitna dodatna vprašanja 

intervjuvanca. V kontaktnem pismu je tudi zahvala ob morebitni potrditvi za sodelovanje. 

Kontaktno pismo je sestavni del naloge in se nahaja v prilogi. 

 

Sodelujočim v raziskavi je bilo pojasnjeno, da jim predstavitev rezultatov ne bo škodovala, 

raziskava ni vsebovala občutljivih vprašanj, ki bi sodelujočim povzročala občutek nelagodja 

ali nadlegovanja. 

 

Sodelujočim je bilo povedano, da se bodo pridobljeni podatki uporabili izključno za namen te 

raziskovalne naloge in se v druge namene ne smejo uporabljati. Pri izvedbi raziskave smo 

delovali nepristransko, brez vplivanja na odgovore intervjuvancev. 

 

Pri pridobivanju sodelujočih pri raziskavi smo naleteli na delno pričakovane težave, omenjene 

že v uvodu. Pojavil se je namreč problem (pre)zasedenosti treh izbranih kandidatov za 

izvedbo intervjuja. Ker so bili ti kandidati, tipični predstavniki izbrane specifične skupine, 

najprimernejši za našo raziskavo, smo se odločili, da razgovore z njimi opravimo, ko jim bo 

to dopuščal čas. 

 

Tako je bilo v obdobju od 1. avgusta do 19. septembra 2012 opravljenih šest individualnih 

intervjujev, trije intervjuji s predstavniki moškega spola in trije intervjuji s predstavnicami 

ženskega spola. Vsi intervjuvanci so zaposleni v zasebnem sektorju na vodilnih oziroma 
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vodstvenih delovnih mestih: trije so direktorji, dva sta vodji oddelkov in ena samostojna 

podjetnica. Zaradi zagotovitve anonimnosti smo intervjuvance poimenovali z izmišljenimi 

imeni, ki si sledijo po abecednem vrstnem redu: 

 

1. Ana – intervju je potekal 1. avgusta 2012 v delovnih prostorih intervjuvanke (sejna soba). 

2. Breda – intervju je potekal 9. avgusta 2012 v delovnih prostorih intervjuvanke. 

3. Cvetko – intervju je potekal 9. avgusta 2012 na domu intervjuvanca. 

4. Darko – intervju je potekal 1. septembra 2012 na domu avtorice raziskave. 

5. Ela – intervju je potekal 4. septembra 2012 v delovnih prostorih intervjuvanke. 

6. Filip – intervju je potekal 19. septembra 2012. Zaradi oddaljenosti delovnega mesta 

intervjuvanca je pogovor potekal na vrtu gostinskega lokala, ki se nahaja na poti proti 

domu intervjuvanca. 

 

Pogovori z intervjuvanci so trajali od 20 do 35 minut. Vsi intervjuji so bili z dovoljenjem 

intervjuvancev posneti na kaseto s snemalnikom zvoka (diktafonom). Intervjuji so potekali 

tekoče, odgovori intervjuvancev so bili razmeroma kratki in hitri, predvidevamo, da so se na 

podlagi kontaktnega pisma in usmeritvenih vprašanj na intervju pripravili. Med pogovori ni 

prihajalo do motenj. 

 

3.6. Analiza podatkov 

 

Usmeritvena vprašanja smo razdelili na teme oz. enote, in sicer: splošno (osnovni podatki, 

delovno mesto, razlike v spolu, vrednote), poklicno življenje (delo, kariera, službene 

obveznosti, odsotnost, stres, prosti dnevi), zasebno življenje (družina, družinske obveznosti, 

gospodinjska opravila, družinske vrednote), individualni prosti čas (sprostitev, zabava, 

športne aktivnosti), usklajevanje obeh področij (usklajevanje, težave, dejavniki, pomoč 

države) in zaključek (dodatna pojasnila, zahvala za sodelovanje). 

 

TEMA 1: SPLOŠNO (osnovni podatki, delovno mesto, razlike v spolu, vrednote) 

Pred začetkom pogovora vas prosimo za vaše osnovne podatke: starost, izobrazba, 

koliko delovne dobe imate? 

Starostna struktura intervjuvank je 39, 40 in 42 let, intervjuvanci so stari 33, 39 in 55 let. 

Izobrazbena struktura ženskih predstavnic je univerzitetna izobrazba, visoka strokovna in 
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višja izobrazba. Izobrazbena struktura moških predstavnikov je opravljen magisterij, 

univerzitetna izobrazba in višja izobrazba. Prevladuje izobrazba s področja ekonomije, ena 

sogovornica je po izobrazbi inženir gradbeništva. Delovna doba intervjuvank v povprečju 

znaša 19 let in pol, medtem ko ima prvi intervjuvanec 34 let delovne dobe, drugi 10 let in 

tretji 15 let delovne dobe. 

 

Prosili bi vas, da opišete delo, ki ga opravljate? 

Vsi intervjuvanci so zaposleni v zasebnem sektorju, na vodstvenih ali vodilnih delovnih 

mestih. Prva sogovornica je zaposlena v podjetju na delovnem mestu vodje oddelka za 

marketing in prodajo, v katerem dela 25 zaposlenih. Delo, ki ga opravlja, je predvsem 

menedžiranje sodelavcev, ostalo pa je strateško delo, kamor sodi konkretna prodaja, 

usklajevanje načrtov, planov za prihodnje leto, spremljanje realizacije v tekočem letu, 

priprava marketinškega plana. Druga sogovornica ima lastno podjetje s področja 

računovodskih, knjigovodskih del za podjetja in samostojne podjetnike. Po potrebi opravlja 

tudi davčno svetovanje. Tretji intervjuvanec je direktor področja v podjetju, opravlja tudi 

vodenje delniške družbe. Četrti intervjuvanec je direktor oddelka, na katerem je 40 

zaposlenih. Ukvarjajo se z implementacijo poslovnih rešitev za podjetja. Njegova naloga je 

vodenje zaposlenih, iskanje rešitev za učinkovitost projektov, ki v končni fazi pripeljejo do 

rezultata, ki so si ga zastavili, in ga od njih zahtevajo lastniki oz. naročniki. Naslednja 

intervjuvanka je vodja komerciale v družinskem podjetju. Njena naloga so stiki s kupci, v 

firmi, na terenu, dogovori o poslu, priprava dokumentacije, nabava materiala, vodi tudi 

materialno knjigovodstvo podjetja. Zadnji intervjuvanec je zaposlen v tuji firmi kot vodja 

finančnega oddelka in kontrolinga. Zadolžen je za vodenje v dveh državah, Sloveniji in 

Hrvaški. Njegove naloge so predvsem kontrolinško poročanje lastnikom, kamor sodi 

poročanje o rezultatih, procesih, strategiji, odgovoren je za finančno poslovanje podjetja in 

računovodstvo. 

 

Kakšno je vaše mnenje o težavnosti zasedbe vodstvenega delovnega mesta glede na spol? 

V večini so bili intervjuvanci enotnega mnenja, da je ženskam težje priti na vodstveno 

delovno mesto, ker morajo dlje dokazovati, da so sposobne opravljati takšno delo. Ženskam je 

težje, ker morajo uspešno usklajevati družino in posel. Pri mlajši generaciji morda niti ni 



40 

 

nujno tako, saj se mlajši moški vedno bolj vključujejo v družinsko življenje. Ženskam je težje 

zasesti vodstveno delovno mesto, ker je to odvisno tudi od uprave podjetja, od samega 

področja dela. Le en intervjuvanec je mnenja, da je popolnoma vseeno, kdo opravlja takšno 

delo, saj so po njegovem mnenju ženske vedno bolj prodorne in ne vidi razlik med spoloma. 

 

Ste zadovoljni s svojim delom? Vas služba obremenjuje? 

Intervjuvanci so s svojim delom zadovoljni ali zelo zadovoljni. Vsi priznavajo, da jih služba 

zelo obremenjuje, a na nek način tudi izpopolnjuje. Obremenjenost človeka je odvisna 

predvsem od vsakega posameznika, pa tudi od tega, kakšen je njegov prag obremenitve, 

koliko le-te lahko prenese. Ena intervjuvanka vidi vzrok obremenjenosti predvsem v 

trenutnem stanju v družbi, pesimizmu, prisotnosti strahu in negotovosti, po njenem mnenju 

gre za čudno stanje. 

 

Katere so vam osebno najpomembnejše temeljne vrednote? (družina, delo, prijatelji, 

prosti čas, vera, politika) 

Večina sogovornikov se strinja, da je najpomembnejša temeljna vrednota družina. Ena 

intervjuvanka se ni mogla povsem opredeliti, ali je to družina ali prijatelji, v katerih najde 

največ opore oziroma se lahko z njimi pogovori o vseh problemih. Poleg družine na prvem 

mestu, razen v enem primeru, so intervjuvanci ostale temeljne vrednote kot so delo, prosti čas, 

vera in politika razporedili po pomembnosti, in sicer: prosti čas, delo, prijatelji, vera, politika / 

družina, prosti čas, delo, vera, politika / prosti čas, delo, ostalo manj pomembno / delo, 

prijatelji, prosti čas, ostalo manj pomembno / delo, prijatelji, ostalo / prijatelji, delo, ostalo 

manj pomembno. 

 

TEMA 2: POKLICNO ŽIVLJENJE (delo, kariera, službene obveznosti, odsotnost, stres, 

prosti dnevi) 

Prosimo če opišete kako poteka vaš običajni delovni dan? 

Prva sogovornica običajno pričenja delovni dan malo pred osmo uro zjutraj. Delovnik 

zaključuje ob petih, šestih popoldne, odvisno od dela. Obvezno si vzame tudi čas za malico. 
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Druga intervjuvanka ravno tako pričenja z delom ob osmih zjutraj. Najprej je na vrsti kava, 

pogovor s sodelavko, nato se loti dela. Najprej pregleda sporočila na računalniku, sledi 

opravljanje določenih stvari, pri čemer mora paziti na zakonske roke, opravlja telefonske 

razgovore s strankami. Z delom zaključi, ko opravi vse obveznosti, določene za tisti dan. 

Tretji intervjuvanec vsakodnevno usklajuje delo v enotah, ki jih vodi, opravlja telefonske 

razgovore, pregleduje in sortira pošto, potrjuje račune, obiskuje teren, gradbišča, poleg tega 

ima vsakodnevne sestanke znotraj, zunaj firme, z investitorji. Tudi naslednji intervjuvanec 

zjutraj najprej preveri sporočila na računalniku, ki prihajajo skozi ves dan, dnevno jih prejme 

približno dvesto. Nato opravlja običajna dnevna opravila, skrbi, da delo poteka tekoče, da 

zaposleni delajo, kot so se dogovorili, skupaj rešujejo probleme, skrbi, da procesi tečejo čim 

hitreje. Poleg navedenega se vključuje tudi v področje prodaje in v sam razvoj produkta. 

Poudarja, da je njegov delovnik zelo pester. Intervjuvanka, ki dela v družinskem podjetju, 

prične z delom med sedmo in osmo uro zjutraj. Najprej pregleda elektronsko pošto prejšnjega 

dne, uredi ostalo pošto. Vsak dan je drugačen, pravi, odvisno od tega, ali stranke pridejo v 

firmo, ali mora sama na teren. Vedno pa se njen delovnik zaključi šele zvečer. Tudi zadnji 

sogovornik začne z delom v zgodnjih jutranjih urah. Njegova naloga je vsakodnevno 

usklajevanje dela s podrejenimi, operativno delo, redni sestanki z direktorji ali z lastniki, gre 

za utečeno delo. 

 

Kako pogosto ste na službeni poti? 

Odgovori sogovornikov so bili zelo različni. V prvem primeru pride do službene poti enkrat 

tedensko, v drugem primeru samo takrat, ko so izobraževanja, v tretjem primeru najmanj vsak 

drugi dan, dva vprašana sta na službeni poti vsak dan in zadnji vprašani približno petkrat na 

mesec. 

 

Kako pogosto opravljate delo preko 8-urnega delovnega časa? 

Vsi intervjuvanci so odgovorili, da opravljajo delo preko 8-urnega delovnega časa vsak dan, 

kar se jim zdi povsem običajno. Sogovornica, ki dela v družinskem podjetju ima deljen 

delovni čas, v vmesnem času tudi kuha in opravi ostale obveznosti. 
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Kako pogosto službene zadeve opravljate doma (med tednom)? 

Intervjuvanci zelo pogosto opravljajo službene zadeve tudi doma. Pogosto pomeni vsaj trikrat 

tedensko, vsak drugi dan ali kar vsak dan. Običajno berejo elektronsko pošto, razmišljajo o 

delu za naslednji dan, ali pa razmišljajo o delu takrat, ko imajo neobičajne, nujne zadeve. 

Doma se ukvarjajo tudi z usklajevanjem dela. 

 

Vikendi (sobota, nedelja) so običajno prosti dnevi, namenjeni neslužbenim obveznostim. 

Velja to tudi za vas? 

Odvisno od vrste dela. Načeloma so vikendi prosti, je pa zato daljši delovnik med tednom. 

Prosti vikendi so odvisni tudi od letnega časa. Sogovornik, ki je veliko na terenu, pozimi nima 

prostih vikendov, takrat so razne akcije. Zanj ni pomembno ali je vikend, noč ali dan, 

potrebno je biti ves čas na voljo. Naslednji sogovornik je poudaril, da je redkokdaj čisto brez 

službenega dela tudi v soboto in nedeljo. Običajno med vikendom pregleduje službena 

elektronska sporočila, odgovarja nanje ali jih piše tudi sam. Sogovornica, ki dela v 

družinskem podjetju ima proste vikende le takrat, ko je odsotna od doma, drugače ne. Zadnji 

sogovornik se načeloma, kolikor je to mogoče, izogiba delu med vikendom. 

 

Za vodilna in vodstvena delovna mesta pogosto velja, da so precej stresna, predvsem 

zaradi delovnega položaja, preobremenjenosti z delovnimi nalogami in drugih 

dejavnikov kot so npr. konfliktnost vlog, medosebni odnosi, odgovornost za druge itd. 

Kako bi ocenili stres na vašem delovnem mestu? Na kakšen način ga obvladujete vi? 

Sogovorniki se strinjajo, da je njihovo delo stresno zaradi odgovornosti, raznolikosti dela, 

zakonskih rokov, pogostih zakonskih sprememb, malo je rutinskega dela. Pravijo, da je v 

zadnjem času stres njihov vsakdanji spremljevalec. Stres je kar precejšen predvsem zaradi 

usklajevanja in različnih zahtev nadrejenih, prenašanje teh zahtev na podrejene. Vedno je 

namreč razkorak med nekim želenim stanjem in dejanskim stanjem. Količina stresa pa je 

odvisna tudi od posameznika, kako ga dojema, obvladuje. Predvsem je tu potrebna 

umirjenost, pomembna je tudi rutina, usklajevanje, pogovori. Mnenje sogovornikov je, da 

dokler človek dela, enostavno pozabi na stres. 
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Sogovorniki obvladujejo stres na različne načine. Najpogosteje se ukvarjajo s športom, 

rekreacijo večkrat na teden, s hojo, vsaj trikrat tedensko in kolesarjenjem. Pogosto najdejo 

sprostitev tudi v krogu družine. Večina jih meni, da se je potrebno osredotočiti na dejavnost, s 

katero se človek takrat ukvarja, ne sme biti z mislimi v službi, tudi podzavestno ne. 

 

Kolikšen je vpliv stresnega življenja v službi na zasebno življenje in kako se to odraža 

pri vas (slaba volja, nezbranost, pomanjkanje energije, nespečnost)? 

Vsi sogovorniki se strinjajo, da stres v službi vpliva na njihovo zasebno življenje, ker ne znajo 

ločiti dela, problemov, obveznosti v službi od zasebnega življenja. Sogovornica je mnenja, da 

moški to bolje obvladujejo, sploh, če se primerja s svojim partnerjem. Nekateri stres lažje 

prenašajo, drugi težje, kar je opazno tudi navzven, v odnosih z domačimi. Pri prvi sogovornici 

se stres odraža predvsem v slabi volji, nespečnosti, ne čuti pa nezbranosti pri delu ali celo 

pomanjkanja energije. Tudi ostali sogovorniki so navedli, da se pri njih odraža vpliv stresnega 

življenja v službi kot slaba volja, včasih nespečnost, stres v kombinaciji z utrujenostjo, kar 

pomeni, da se manj ukvarjajo z družino med tednom, kot bi se sicer lahko oziroma kot bi bilo 

normalno. Pri zadnjih dveh vprašanih se vpliv stresa odraža kot pomanjkanje energije, kar se 

manifestira v družinskem življenju, v odnosu do otrok, ni dovolj potrpežljivosti ali posebnega 

ukvarjanja z njimi. 

 

Po mnenju strokovnjakov ima na razvoj kariere staršev velik vpliv tudi družina. Kako 

na vaše delo in kariero gledajo ostali družinski člani? Se čutijo kakorkoli prikrajšane? 

Prva sogovornica je mnenja, da so se družinski člani že kar navadili na tako stanje, ker pri njih 

že dolgo tako ´funkcionirajo´. Sama ne čuti, da bi bili ostali prikrajšani, lahko pa da se o tem 

moti, predvsem pri otrocih. Za partnerja pa pravi, da se zagotovo čuti prikrajšanega. Tudi 

druga sogovornica je izpostavila moške, in sicer se po njenem mnenju vsi moški čutijo 

prikrajšane. Za otroke pravi, da so prikrajšani v mlajših letih, sploh, če nimajo babic, dedkov, 

ki bi pazili nanje in se z njimi ukvarjali takrat, ko so starši zaposleni. Opaža tudi, da 

predstavlja otrokom nadomestek za starše predvsem računalnik, tudi televizija, in tu vidi 

ključni problem pri nadaljnjem razvoju otroka. Po mnenju naslednjega sogovornika se 

družinski člani čutijo prikrajšane, vsaj včasih. Vendar pa se mu zdi, da je pri takem delu, kot 

ga opravlja on, povsem logično, da ni vedno na razpolago domačim, ampak samo takrat, ko je 
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to možno glede na naravo dela. Četrti intervjuvanec na to vprašanje odgovarja, da ima veliko 

srečo, ker dela žena v isti firmi kot on, tako da vidi oziroma razume njegovo delo in ga pri 

tem tudi absolutno podpira. Se pa strinja, da je razlika, če pride človek domov ob dveh, treh, 

ostane mu več prostega časa, je bolj spočit, ima čas za ukvarjanje z otroci. Meni, da gre 

predvsem za sklepanje kompromisov, zato njim zaenkrat ni hudega. Naslednja sogovornica je 

poudarila, da so otroci že odrasli, tako da kakršnegakoli prikrajšanja ne čutijo več. Prišli so do 

spoznanja, da od tega dela živijo in da tako pač je. Priznava, da so imeli težave v preteklosti, 

ko so bili otroci mlajši. Na srečo so pravočasno ukrepali in težave tudi uspešno rešili. Zadnji 

sogovornik je povedal, da družina na nek način to vzame ´v zakup´. Ima srečo, da ima žena 

bolj ´urejeno´ zaposlitev, v smislu osemurnega delovnega časa, delovno mesto ima bližje 

domu. Se pa strinja, da ga otroci pogrešajo, kar se manifestira skozi njihova številka 

vprašanja, kot npr. kdaj prideš domov, več je telefonskih klicev čez dan ipd., kar vse kaže, da 

se čutijo prikrajšane v smislu druženja, pogovorov, itd. 

 

Menite, da imate zaradi poklicne kariere manj zasebnega življenja? 

Vsi intervjuvanci so na to vprašanje odgovorili pritrdilno. Ob tem se sprašujejo, kaj v 

današnjem času sploh pomeni ´normalen delavnik´. Če sta v družini oba starša na vodilnem 

ali vodstvenem delovnem mestu, pri katerih delovnik vsak dan traja do šestih zvečer, potem je 

normalno, da je tudi zasebnega življenja manj. Poudarili so, da so se s takim načinom 

življenja sprijaznili vsi, tako oni sami, kot tudi njihovi družinski člani. 

 

TEMA 3: ZASEBNO ŽIVLJENJE (družina, družinske obveznosti, gospodinjska opravila, 

družinske vrednote) 

Koliko članov šteje vaša družina? 

Vsi intervjuvanci imajo partnerje in otroke. Izstopa prva intervjuvanka, ki ima poleg partnerja 

štiri otroke, druga in tretji intervjuvanec imata poleg partnerja enega otroka, ostali 

sogovorniki pa poleg partnerjev, vsak dva otroka. 
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Družinsko delo razumemo kot vrsto dejavnosti, potrebnih za vsakdanje funkcioniranje 

družine. Sem sodijo: gospodinjsko delo, skrb za otroke, finančno-administrativna dela, 

tehnična (p)opravila, sorodstveno delo, itd. Kakšne so vaše družinske obveznosti glede 

na navedeno? 

Prva sogovornica opravlja gospodinjska dela v večjem delu sama, skrb za otroke si delita z 

možem, prav tako finančno-administrativna dela. Nikoli pa ne opravlja tehničnih opravil 

oziroma popravil. Na splošno je mnenja, da si z možem družinske obveznosti delita na pol. 

Tudi druga sogovornica je odgovorila, da opravlja vsa gospodinjska dela sama, prav tako 

večinoma skrbi za otroka, v celoti skrbi tudi za finančno-administrativna dela, sorodstveno 

delo. Kar se tiče tehničnih opravil oziroma popravil, pa te zadeve prepušča možu. Tretja 

sogovornica je več ali manj sama za vse, razen tehničnih zadev, katere v celoti opravi mož. 

Drugi intervjuvanec pravi, da vse zadeve usklajujeta skupaj z ženo, saj sta oba v takem poslu 

(na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu, op. a.). Včasih opravlja tudi 

gospodinjska dela, skrbi za otroka, v celoti pa skrbi za tehnična opravila. Vse je odvisno od 

dnevnih obveznosti in časa, ki mu je na voljo. Četrti intervjuvanec je povedal, da si delo z 

ženo popolnoma razdelita, enkrat opravi določeno delo eden, drugič drugi, kar pomeni, da se 

vsak od njiju loti vseh zgoraj navedenih del, od kuhanja, pospravljanja, skrbi za otroke, itd. 

Pri njiju ni delitve dela na moško in žensko delo, vse je odvisno od časa, ki ga imata. Meni, da 

so pri njih družinske obveznosti pošteno razdeljene. Zadnji sogovornik pa pravi, da so v 

primerjavi z ženo, njegove družinske obveznosti bolj ´mizerne´. V večji meri sam skrbi za 

okolico hiše, čez vikend se občasno loti tudi pomivanja in pospravljanja. V glavnem pa 

večino obveznosti opravi žena. 

 

Kakšno je vaše mnenje glede porazdelitve družinskih obveznosti v vaši družini 

(enakomerna delitev družinskega dela med partnerjema, v ravnovesju med vsemi družinskimi 

člani)? 

Vse tri intervjuvanke se strinjajo, da gre za enakomerno, enakovredno porazdelitev družinskih 

obveznosti med partnerjema. V družinsko delo počasi vključujejo tudi otroke, vendar so še 

premajhni za vsa dela. Drugi sogovornici poleg pomoči partnerja, pomaga tudi gospa kot 

dodatna pomoč pri likanju in druga gospa pri pospravljanju hiše, obe prihajata enkrat 

tedensko. Dva sogovornika menita, da je porazdelitev družinskih obveznosti v njihovi družini 
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enakomerna, v ravnovesju, kolikor pač kdo lahko prispeva. Odvisno je tudi od časa, ki je na 

razpolago. Včasih ima več obveznosti eden, v primeru odsotnosti partnerja, pa drugi. V 

družini z majhnimi otroki pa velja, da gre enakomerno porazdelitev del predvsem med 

partnerjema. Zadnji sogovornik pa pravi, da je pri njih porazdelitev, če se izrazi v odstotkih – 

žena 80 odstotkov, sam pa prispeva 20 odstotkov. 

 

Kdo poskrbi za družinske člane oziroma njihove obveznosti ob vaši celodnevni 

odsotnosti? 

Pomagajo predvsem bližnji sorodniki. Prvi sogovornici tako pomaga sestra ali nečakinja, ima 

pa tudi gospo, ki enkrat tedensko čisti stanovanje, takrat jo vključijo tudi v varstvo otrok. 

Druga sogovornica pravi, da ji je žal, da je tako, ampak otrok je takrat sam. Ostali sogovorniki 

so navedli, da je za ostale družinske člane, predvsem otroke, običajno poskrbljeno s strani 

partnerja ali starih staršev. 

 

Kaj vam pomenijo družinske vrednote (enakopravnost, zaupanje, odgovornost, 

sodelovanje, upoštevanje, itd. v lastni družini)? Jim lahko sledite? 

Na prvem mestu je zaupanje, nato odgovornost, sodelovanje, upoštevanje. Enakopravnosti, po 

mnenju prve sogovornice, pa pri družinskem delu ni, ker moški ne opravljajo določenih del z 

veseljem ali celo nikoli, zato jih v to niti nima smisla siliti, navaja primer likanja perila. 

Enako velja za ženske glede opravljanja tehničnih del. Druga sogovornica je mnenja, da so 

vse navedene družinske vrednote temelj, da sploh ostaneš v družini. Koliko komu uspeva, pa 

je drugo vprašanje. Zelo pomembno se ji zdi zaupanje, enakopravnost, odgovornost, tudi 

upoštevanje. Sodelovanje ji je malo manj pomembno, ker pomoč lahko dobi tudi drugje, pri 

drugih osebah. Tretjemu intervjuvancu družinske vrednote pomenijo veliko, pravi, da je to 

način življenja. Naslednji sogovornik meni, da je vse navedeno absolutno pogoj za nek zdrav 

družinski odnos. Ti pojmi imajo definitivno prednost pred denarjem ali karkoli pač izhaja iz 

kariere. Družina mu je na prvem mestu, zato družinskih vrednot nikakor ni za zanemariti. Vsi 

sogovorniki skušajo slediti družinskim vrednotam, mnenja so, da jim to tudi uspeva. 
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Menite, da zaradi vaše poklicne kariere ´trpi´ vaše družinsko življenje, ste vanj dovolj 

vključeni, želite kaj spremeniti? 

Sogovorniki so enotnega mnenja, da zaradi njihove poklicne kariere trpi njihovo družinsko 

življenje oziroma so se tega začeli zavedati. Prva sogovornica si je načrtno zastavila pogoje, 

kaj in česa ne bo prenašala v domače okolje. Pri tem priznava, da je zelo težko ´potegniti črto´ 

med službo in domom, zato skuša ozavestit to težavo in se zavestno truditi, da se njena 

poklicna kariera ne bi preveč prenašala v družinsko življenje. Druga sogovornica se zaveda, 

da trpi in dodaja, da bi ji verjetno že kar »nekaj manjkalo«, če ne bi bilo tako, kot je sedaj. 

Verjetno je težje, ko so otroci majhni, zdaj ko so večji, bolj samostojni, pa je veliko lažje. 

Tudi naslednji sogovornik se zaveda, da trpi njegovo družinsko življenje. Vendar, če bi svojo 

poklicno kariero končal, bi potem trpelo družinsko življenje v smislu materialnih dobrin, ker 

bi bilo tudi manj denarja. Zadnji sogovornik se strinja, da bi moral biti več prisoten doma, 

ampak pravi, da zaenkrat še nekako gre. 

 

TEMA 4: INDIVIDUALNI PROSTI ČAS (sprostitev, zabava, športne aktivnosti) 

Individualni prosti čas je namenjen samo vam. Tu mislimo na čas, ki ostane, ko so 

opravljene poklicne, družinske in socialne obveznosti, to je čas, ki ga porabite za 

gledanje televizije, obisk kina, nakupovanje za zabavo, branje knjig, obiski kulturnih 

prireditev, srečevanje s prijatelji, srečanja s sorodniki, ukvarjanje s športom, itd. Kako 

običajno preživljate prosti čas, ki je namenjen samo vam? 

Pogosto je to šport, branje knjig, pogosti so obiski prireditev, srečevanje s prijateljicami, 

obisk kina. Prva sogovornica si skuša vzeti čas samo zase, čeprav čuti, da bi ga potrebovala še 

več oziroma več kot včasih. Tudi druga sogovornica meni enako, bi si pa želela več druženja s 

prijatelji, vendar so tudi oni omejeni s časom. Njena ´slaba točka´ je nakupovanje za zabavo. 

Veliko tudi hodi, saj ima zaradi dolgotrajnega sedenja v službi že težave z zdravjem, 

konkretno s hrbtenico. Tretji sogovornik pa meni, da prostega časa, ki bi bil namenjen samo 

njemu, skorajda nima. Morda le gledanje televizije, ostale, predvsem športne aktivnosti počne 

skupaj z družino. Četrtemu sogovorniku največji delež prostega časa zaseda tek, televizijo 

gleda kot sprostitev ob koncu dneva. Mogoče včasih prebere kakšno knjigo, kolikor mu čas 

dopušča. Zadnjemu sogovorniku je pomemben šport, če ne že samo ukvarjanje z njim, pa vsaj 
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spremljanje, bodisi v živo ali po televiziji. Je tudi član folklorne skupine, v kateri se lahko 

sprosti v krogu prijateljev. 

 

Kako skrbite za svojo psihofizično kondicijo in za svoje zdravje? 

Večina sogovornikov se ukvarja s športom, rekreacijo, vsaj trikrat tedensko, pozimi s 

smučanjem, tekom, običajno jutranjim, pogosti so tudi sprehodi, z branjem strokovne 

literature o lastnem jazu, da razmišljaš o sebi. Vedno bolj pazijo na zdravo prehrano. Zadnji 

sogovornik za zdravje skrbi bolj slabo, razen ukvarjanje s športom, drugače pa veliko bere. 

 

Si privoščite dovolj počitka, spanca? 

Prva sogovornica meni, da si ne privošči dovolj spanca oziroma počitka, ker se zvečer težko 

umiri. Spanje kompenzira med vikendi, ko spi predolgo. Mnenja je, da je med tednom 

definitivno premalo obojega. Druga sogovornica je mnenja, da njen spanec ni kvaliteten, 

ponoči se zbuja, predvsem je to odvisno od dnevnih problemov. Ostali sogovorniki menijo, da 

si privoščijo predvsem dovolj spanca, ne pa tudi počitka. 

 

Kaj bi še radi počeli v vašem prostem času, pa vam do sedaj še ni uspelo? 

Prva intervjuvanka bi si želela še več branja knjig, več udeležbe na kulturnih, zabavnih 

dogodkih, kar jo veseli. Druga intervjuvanka si želi oditi sama s prijateljicami na dopust, vsaj 

za vikend, kar si bo enkrat tudi privoščila, kot nagrado sami sebi in, ko opravi določene 

obveznosti, ki si jih je zadala (končanje študija, op. a.). Zadnja sogovornica se trudi pri 

uresničevanju prostega časa in nima neuresničenih želja. 

Sogovorniki pa menijo, da bi v svoj prosti čas lahko vključili več prijateljev. Največja težava 

po njihovem mnenju je, da imaš v glavnem samo željo, ki je vedno podlaga v dejanski volji, 

da nekaj narediš. Ampak, čez nekaj časa imaš samo še željo, ne pa tudi volje. Menijo, da je 

težava tudi v tem, da se človek nečesa hitro odvadi, npr. branja knjig, in je težko ponovno 

začeti, tudi ko je na razpolago dovolj časa. 
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TEMA 5: USKLAJEVANJE OBEH PODROČIJ (usklajevanje, težave, dejavniki, pomoč 

države) 

Z vidika zasebnega, družinskega življenja je razmerje med delom in družino v konceptu 

usklajevanja dela in družine neenakovredno, pri čemer je sfera dela tista, ki prevzema 

dominantno mesto in diktira tudi vlogo družine v tem razmerju. Se strinjate s 

povedanim? Kakšno je vaše mnenje? 

Vsi sogovorniki se strinjajo z navedenim in dodajajo, da je zasebno življenje stoodstotno 

podrejeno poklicnemu, pri čemer se sploh nihče ne vpraša, zakaj je temu tako. Popolna 

podrejenost zasebnega življenja poklicnemu se pri eni intervjuvanki odraža predvsem v 

odnosu do strank, ki jih ne zanima, koliko je ura, ali kateri dan je, kadar od nje želijo pridobiti 

ustrezno informacijo. Se ji je že zgodilo, da se ni oglasila na telefon, ki je zvonil ob zanjo 

nemogoči, nesprejemljivi uri, npr. v nedeljo popoldne, vendar je imela potem slabo vest. Tu 

vidi popolno podrejenost zasebnega življenja poklicnemu. 

Menijo, da če želiš razvijati uspešno kariero, jo moraš na nek način postaviti na prvo mesto. 

Odvisno sicer od tipa in vrste službe, ki jo imajo posamezniki. Druga intervjuvanka pa je 

poudarila, da je skoraj 12 ur dnevno z mislimi in fizično prisotnostjo posvečena samo delu. 

 

Kakšen pomen pripisujete usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja? 

Na splošno vsi intervjuvanci pripisujejo usklajevanju bistven oziroma velik pomen. Za dobro 

delovanje je nujno, da sta oba področja usklajena. Pravijo, da je nujno, da te družina podpira 

pri tvojem poklicnem delu, drugače se ne da zdržati. Če podpore s strani družine ni, kmalu 

nastane konflikt, predvsem med partnerjema. Je pa večje razumevanje v partnerski skupnosti, 

kjer sta oba na vodstvenem oziroma vodilnem delovnem mestu, ker bolje razumeta eden 

drugega. Nujno je, da si v obeh vlogah in da znaš usklajevati oba področja. V kolikor 

usklajevanje ne uspeva, je situacija slaba, potrebno je veliko prilagajanja in dobro planiranje 

obojega. 

 

Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem vaše poklicne kariere in zasebnega življenja? 
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Intervjuvanci so z usklajevanjem obeh področij srednje zadovoljni. Prva intervjuvanka je 

mnenja, da bi morala bolje ločiti delo in zasebno življenje, predvsem pa bolje usklajevati sam 

družinski del in bolje izkoristiti čas z družino. Pogosto se ji dogaja, da je v krogu družine z 

mislimi na službo, kar po njenem mnenju nikakor ni dobro. Druga sogovornica meni, da je pri 

usklajevanju pomembno načrtovanje, sprotno dogovarjanje s partnerjem. Ostali sogovorniki 

menijo, da je njihovo usklajevanje zadovoljivo, dobra kombinacija, trudijo se, da jim uspeva 

na obeh področjih. Zadnji sogovornik ni preveč zadovoljen s svojim usklajevanjem in menil, 

da bi lahko bilo tudi slabše. 

 

Se pri usklajevanju obeh področij soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri 

dejavniki vplivajo na to? 

Prva sogovornica je poudarila, da se sooča predvsem z ovirami znotraj sebe, tu ne gre za 

tehnične ali kakšne druge težave, ovire nastajajo predvsem v njej sami. Drugi sogovornici 

predstavlja ovira predvsem v usklajevanju s partnerjem, kajti oba sta enako vpeta v posel, 

vsakodnevno opravljata delo do večernih ur. Tretji sogovornik je mnenja, da so težave 

dnevne. V bistvu je težav manj kot včasih, saj je žena zaposlena v istem podjetju, tako da 

razume delovanje podjetja, zato je veliko lažje. Pri zadnjem sogovorniku je največja težava 

oddaljenost njegovega delovnega mesta. Vsak dan se vozi v Ljubljano (iz Bele Krajine, op. 

a.), kar pomeni, da vsakodnevno porabi za vožnjo dve uri. Vožnja mu predstavlja največjo 

težavo, ki mu polega dela samega, vzame (pre)več časa. 

 

Tudi država je v namen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja sprejela več 

zakonskih določil in mehanizme, ki omogočajo lažje usklajevanje kot npr. fleksibilno 

delo, prilagojen urnik dela, družinam prijazno podjetje, prilagojeni programi varstva 

otrok, itd. Kakšno je vaše mnenje o tem? 

Prva sogovornica podpira, da se to zagotovi, kjer je možno. Verjame tudi, da je veliko 

delovnih mest in poklicev, kjer to ni možno, predvsem zaradi opredeljenega delovnega časa. 

Mogoče bi moralo biti več posluha za delo od doma, saj je mnenja, da je mogoče doma 

opraviti veliko več dela, tudi bolje, ker je mir, ni telefonov in drugih motečih dejavnikov. 

Zaveda se, da takega dela pri nas ni oziroma še ni uveljavljeno. Pri nas šteje samo čas, ki je 
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preživet na delovnem mestu, kjer se vsak dan ob prihodu in odhodu z dela registriraš, ali kako 

drugače potrdiš svojo prisotnost na delu. 

Glede varstva otrok je imela slabe izkušnje, vendar ne glede varušk, predvsem je bil problem 

v zapiranju vrtca ob štirih popoldne (v Novem mestu, op. a.), ko je bila sama še v službi. 

Zgodnje zapiranje vrtca je bil zanjo največji psihični pritisk, saj je morala pred to uro 

zaključiti z delom, iti po otroke ali pa prositi nekoga drugega, da je šel ponje. Do letos je bila 

s tem najbolj obremenjena, sedaj pa so vsi otroci že v šoli in v podaljšanem bivanju. Večji 

otroci poskrbijo za mlajše, doma tudi že kaj naredijo, v smislu domačih nalog, otroci so tudi 

bolje samoorganizirani. 

Druga sogovornica je mnenja, da vsi vrtci še vedno nimajo prilagojenih programov varstva 

otrok. Družinam prijazna podjetja, so po njenem prepričanju, bolj na papirju, kot v praksi. 

Pravi tudi, da je bilo v času, ko je bila večja gospodarska rast, ko je bila na splošno boljša 

situacija, več razumevanja in posluha za zaposlene. Sedaj pa opaža, da nikogar nič ne zanima, 

delo mora biti narejeno, ni več pomembno, koliko časa preživiš v službi, kdaj imaš planiran 

dopust, manj je tudi kolektivnih dopustov ali pa jih sploh ni. Ugotavlja tudi, da je v zadnjem 

letu situacija najhujša, borba za vsak posel je vedno večja, nihče ne želi zamuditi priložnosti, 

če se mu ponudi. 

Tretji sogovornik pravi, da prilagojen urnik ali fleksibilno delo v poslu, ki ga trenutno 

opravlja, ne pride v poštev. Če mora biti na terenu ob sedmih zjutraj, ali morda na sestanku v 

Ljubljani ob sedmih, osmih zjutraj, potem ne more priti v službo (v kraju bivanja, op. a.), npr. 

šele ob osmih. Tudi če obstaja možnost fleksibilnega dela ali prilagojenega urnika, je 

vprašanje, ali zaposleni tak način dela sploh lahko koristijo. 

Naslednji sogovornik glede zgoraj navedenega nima nobenih izkušenj. Ne ve, da bi država 

kakorkoli vplivala oziroma pomagala, morda v kakšnem podjetju. Če se podjetje samo 

zaveda, da je pač pomembno, da zaposleni znajo in zmorejo usklajevati oba področja, potem 

ne rabi države, da tako prakso uvede. Bi bil pa zelo zadovoljen, če bi podjetje, v katerem je 

zaposlen, zagotavljalo vrtec znotraj svojih prostorov. Po njegovem mnenju bi bil to 

definitivno velik korak naprej. Sicer z varstvom otrok tudi sedaj nima težav, ker je delovni čas 

vrtca prilagojen, tudi popoldne, vsak dan je odprt do 17. ure (v Ljubljani, op. a.). 

Tudi naslednja sogovornica nima izkušenj oziroma se na pomoč države ni nikoli zanašala. 

Pravi, da ji je bil, oziroma ji je še vedno, v veliko pomoč mobilni telefon, ker je usklajevanje s 



52 

 

strankami veliko lažje, vedno se lahko dogovori ali stranka pride v firmo, ali mora sama na 

teren. Poudarja, da so bili otroci vedno na prvem mestu, najprej je poskrbela za njih, je pač 

sama uskladila delo in ostale obveznosti, tako da večjih težav ni bilo. Naslednji intervjuvanec 

pa je mnenja, da je eno kar država poskuša, drugo pa je, kaj dejansko pokaže praksa. Njegova 

izkušnja iz tujega podjetja, v katerem dela je, da ta del nekako ne zaživi, v smislu, da bi to 

človeku kakorkoli olajšalo delo. 

 

Kako oz. na kakšen način bi lahko bolje in lažje usklajevali družinsko in poklicno 

življenje? 

Kot je povedala prva sogovornica, vidi rešitev v boljšem in lažjem usklajevanju obeh 

področjih predvsem z delom od doma. Glede družinskega življenja pa pravi, da si mora vsak 

znotraj sebe razmejiti, si začrtati ta del. Sama ima zelo prilagodljivega partnerja, s katerim se 

povsem dopolnjujeta. Včasih mora sama stopiti korak nazaj pri svoji karieri, da lahko partner 

uspešneje vodi svojo karierno pot. To zanjo ni ovira, služba ji omogoča dovolj fleksibilnosti. 

Druga sogovornica je mnenja, da bi se moralo veliko spremeniti. Upa, da bo bolje, ko se bo 

trenutna situacija v družbi izboljšala, postala bolj stabilna, ko ne bo prihajalo do tako pogostih 

sprememb, kot sedaj. Tretji sogovornik je poudaril, da bi bilo verjetno bolje in lažje 

usklajevati oba področja z manj dela, kar pa trenutno ni možno, pa tudi, če bi bil človek manj 

´zaprežen´ v podjetju. Usklajevanje bi bilo še lažje, oziroma boljše, tudi v primeru dodatne 

pomoči, če bi imeli še enega člana družine, v smislu varuške, in bi recimo ta del obveznosti, 

kot so pobiranje otrok iz vrtca, šole, prevzel nekdo drug. To bi bil en velik plus za družino. 

Bolje oziroma lažje usklajevanje obeh področjih, je po mnenju zadnjega intervjuvanca 

izredno težko. Meni, da bi bilo bolje le z menjavo službe, vendar bi verjetno šel en korak 

nazaj oziroma nižje, o čemer pa ne razmišlja. 

 

Meja med zasebnim in poslovnim življenjem v današnjem hitrem tempu življenja 

postaja vedno bolj zabrisana, saj smo zaradi napredne tehnologije oziroma s sodobnimi 

komunikacijskimi orodji skoraj stalno dostopni, pojavljajo se nove oblike dela, ipd. Se 

strinjate s to trditvijo oz. kakšno je vaše mnenje? 

Intervjuvanci se s trditvijo povsem strinjajo. Ob tem dodajajo, da so tudi sami ves čas 

dosegljivi po mobilnih telefonih, ki jih imajo vedno na dosegu roke, redno spremljajo 
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službeno elektronsko pošto, tudi doma. Elektronska sporočila prejemajo na računalnik, pa tudi 

na mobilni telefon. Problem je v tem, da vsakdo, ki pošlje sporočilo, pričakuje tudi takojšen 

odgovor, ne glede na uro, dan, dopust, obvestil o odsotnosti ne upoštevajo. Dandanes je 

povsem samoumevno, da se oglasiš na vsako zvonjenje telefona in skušaš čimprej urediti 

zadeve. Danes je borba za vse stranke in ne moreš si privoščiti, da jo zavrneš, kjerkoli že si. 

Intervjuvanec se z zgornjo trditvijo sicer strinja, vendar pa je mnenja, da obstajajo določene 

naloge, pri katerih si s temi komunikacijami lahko tudi precej pomagaš. Pri opravljanju 

njegovega posla so mu zelo dobrodošle, predvsem internet, ki mu omogoča vpogled situacije 

na terenu preko računalnika tudi od doma, slabo stran teh možnosti pa vidi predvsem v tem, 

da opravlja službene zadeve tudi doma. Tudi zadnji intervjuvanec se s trditvijo povsem strinja 

ter dodaja, da morda na starejše osebe razne ´novitete´ mogoče le ne vplivajo tako zelo ali pa 

so morebiti manj dovzetni zanje, kot je to zaznati pri mlajši generaciji. 

 

TEMA 6: ZAKLJUČEK (dodatna pojasnila, zahvala za sodelovanje) 

Ali bi želeli na koncu še kaj dodati, pojasniti? 

Prva intervjuvanka dodaja, da je glavno vodilo pri teh zadevah, da mora biti človek optimist. 

Nikoli ni čisto idealno, vendar, če človek optimistično gleda na stvar, je na koncu vedno nek 

rezultat, s katerim je zadovoljen, in dodaja: »če si optimist, tudi osebnostno rasteš«. 

»Biti vodja ali zasebnik, to je v bistvu način življenja«, pravi druga sogovornica, »tu ni 

izklopa, vedno je človek v pogonu, drugače pač ne gre, te enostavno ni«. 

Tretji sogovornik je dodal da, v kolikor se zavedaš, da je tako poklicno življenje nujno, je pač 

usklajevanje tisto, ki ga moraš oziroma ga poskušaš, s čim manj minusi v zasebnem življenju, 

tudi izpeljati. Rešitev bi bila v zmanjšanju dela, vendar ta trenutno ni izvedljiva. 

Naslednja dva sogovornika nista imela dodatnih pojasnil, tema jima je bila zanimiva. 

Zadnji sogovornik pa je pojasnil položaj moškega in ženske pri zaposlitvi. V okolju, kjer dela, 

to je tuje podjetje, je vloga žensk na vodstvenih in vodilnih mestih bistveno težja kot za 

moške, žensk je tudi veliko manj na izbiro. V matični državi, kjer je sedež podjetja, žensk na 

vodstvenih in vodilnih mestih praktično ni. En razlog, zakaj je temu tako, je v takih zahtevah, 

da delo opravljajo predvsem moški, drugi razlog pa je, da se delodajalec zaveda, da, ko je 
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ženska mlada, gre običajno na porodniški dopust. Takoj nastopi problem usklajevanja samega 

dela, zato se raje izogibajo zaposlovanju žensk. Tudi v drugih državah, kjer ima podjetje 

podružnice, prevladujejo moški vodje, ker je pač za delodajalca tako lažje. Dejstvo namreč je, 

da pri njihovem tempu dela, odsotnosti motijo tekoči proces delovanja. 

 

Ob zaključku pogovora smo se vsakemu sodelujočemu zahvalili za sodelovanje. 

 

3.7. Interpretacija končnih ugotovitev 

 

Na podlagi opravljenih intervjujev smo pridobili pomembne informacije o vplivu kariere na 

zasebno življenje menedžerjev, kako jim uspeva usklajevati poklicno in zasebno življenje ter 

kakšne so razlike med spoloma. Ugotovitve so naslednje: 

 

TEMA 1: SPLOŠNO 

Starostna struktura intervjuvank je 39, 40 in 42 let. Imajo univerzitetno, visoko strokovno in 

višjo izobrazbo. Intervjuvanci so stari 33, 39 in 55 let. En intervjuvanec je magister 

ekonomije, drugi je univerzitetni diplomirani ekonomist, tretji pa ima višjo izobrazbo. 

Prevladuje izobrazba s področja ekonomije, ena intervjuvanja je inženirka gradbeništva. 

 

Vsi izbrani intervjuvanci spadajo v poklicno skupino vodstvenih in vodilnih delavcev, od 

katerih se pričakuje opravljanje poslov, kot so: planiranje in financiranje, organiziranje in 

kadrovanje, kontroliranje in reševanje problemov ter ustvarjanje stopnje predvidljivosti in 

reda. V drugo opravilo menedžerjev pa sodi ustvarjanje vizije prihodnosti, usmerjanje 

zaposlenih s komunikacijo in zgledom, motiviranje in uresničevanje sprememb (Kotter v 

Kavčič, 2005). Vsi intervjuvanci so zaposleni v zasebnem sektorju na delovnih mestih: 

- vodja marketinga in prodaje, 

- samostojna podjetnica, opravlja dela s področja računovodstva, knjigovodstva in 

davčnega svetovanja,  

- direktor področja v podjetju in vodenje delniške družbe, 

- direktor oddelka, 

- vodja komerciale in 

- vodja oddelka financ in kontrolinga. 
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Med konkretna dela sodijo predvsem menedžiranje sodelavcev, strateško delo, to je konkretna 

prodaja, usklajevanje načrtov, planov za prihodnje, spremljanje realizacije, priprava 

marketinškega plana, vodenje oddelka, področja, delniške družbe, vsa dela s področja 

knjigovodstva, računovodstva in davčnega svetovanja, ukvarjajo se z implementacijo 

poslovnih rešitev za podjetja, vodenje zaposlenih, iskanje rešitev za učinkovitost projektov, 

stiki s kupci, dogovori o poslu, priprava dokumentacije, nabava materiala, vodenje 

materialnega knjigovodstva podjetja, poročanje lastnikom o rezultatih, procesih, strategiji 

podjetja ter odgovornost za finančno poslovanje podjetja. 

 

Glede težavnosti zasedbe delovnega mesta glede na spol so si intervjuvanci enotni, da je 

ženskam bistveno težje priti na vodstveno delovno mesto. Ženske se morajo dlje dokazovati, 

da so sposobne opravljati takšno delo, uspešno morajo usklajevati družino in posel, odvisno je 

tudi od prioritet posameznega delodajalca, koga želi zaposliti, pa tudi od samega področja 

dela. Le en intervjuvanec je mnenja, da je popolnoma vseeno, kdo opravlja takšno delo, saj so 

ženske vedno bolj prodorne in ne vidi razlik med spoloma. 

 

Kot rečeno, je zasedba vodilnega oziroma vodstvenega delovnega mesta odvisna tudi od 

delodajalca. V nekaterih podjetjih (primer tujega podjetja) žensk kot vodstvenega kadra 

skorajda ne zaposlujejo. Razlogi, zakaj je temu tako, so v zahtevah delodajalca, lastnika, da 

delo opravljajo predvsem moški in pa v zavedanju delodajalca, da je ženska pogosteje odsotna 

(primer porodniškega dopusta), nadalje, odsotnosti motijo tekoči proces delovanja podjetja, 

kar predstavlja za podjetje problem pri usklajevanju procesa dela, zato se zaposlovanju žensk 

raje izogibajo oziroma na tako delovno mesto običajno zaposlijo moškega. 

 

Zgoraj navedeni odgovori intervjuvancev so primerljivi ugotovitvam mednarodnega 

raziskovalnega projekta iz leta 1992-93, ki smo ga opisali v teoretskem delu. Kot izhaja iz 

projekta z naslovom »Komparativna študija o moških in ženskah na vodilnih položajih«, v 

katerem je sodelovala tudi Slovenija, so razlogi za majhno število žensk na najvišjih 

menedžerskih položajih predvsem družinske obveznosti žensk, pomanjkanje samozavesti pri 

ženskah, emocionalna nestabilnost, več odsotnosti z dela, nizke aspiracije žensk, stereotipne 

predstave o menedžerkah, diskriminacija pri zaposlovanju in napredovanju (Kanjuo Mrčela 

2007, str. 191). 
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Intervjuvanci so z delom, ki ga opravljalo zadovoljni ali zelo zadovoljni. Priznavajo, da jih 

služba zelo obremenjuje, obenem pa tudi izpopolnjuje. Vzrok v obremenjenosti vidijo tudi v 

trenutnem stanju v družbi, pesimizmu, prisotnosti strahu in negotovosti. Navajajo, da je 

obremenjenost odvisna od vsakega posameznika, prav tako stopnja obremenjenosti, katero je 

posameznik še zmožen prenesti. 

 

Intervjuvanci so bili enotnega mnenja, da predstavlja družina njihovo najpomembnejšo 

temeljno vrednoto, kar potrjuje tudi raziskava SJM 2006 o vrednotnih orientacijah Slovenk in 

Slovencev, v sklopu šestih temeljnih vrednost (družina, prijatelji, delo, prosti čas, vera 

politika), ki se izvaja že od leta 1992 dalje (Toš 2007, str. 6). Družina, tako v ožjem kot 

širšem smislu, je torej najpomembnejši vir opore za vsakega posameznika. Naslednja 

najpomembnejša vrednota je po mnenju intervjuvancev prosti čas oziroma delo, nadalje 

prijatelji, ostale vrednote so jim manj pomembne. 

 

TEMA 2: POKLICNO ŽIVLJENJE 

Vsi intervjuvanci običajno pričnejo z delom okoli osme ure zjutraj, zaključujejo pa ob petih, 

šestih popoldne, odvisno od dnevnih obveznosti. To pomeni, da vsi opravljajo delo preko 8-

urnega delovnega časa vsak dan, kar se jim zdi povsem običajno. Njihovo delo zajema 

pregledovanje elektronskih sporočil na računalniku, usklajevanje dela v enotah, opravljanje 

telefonskih razgovorov, pregledovanje in sortiranje pošte, pregled in potrjevanje računov, 

obiski terena, gradbišč, vsakodnevno imajo sestanke znotraj ali zunaj podjetja z investitorji, z 

direktorji ali lastniki, skrbijo, da delo poteka tekoče, da sodelavci delajo, kot so se dogovorili 

in skupaj z njimi rešujejo morebitne težave in probleme, ki se pojavljajo pri delu. 

Intervjuvanci so pogosto tudi na službeni poti, pri dveh intervjuvancih se le-ta izvaja 

vsakodnevno, pri ostalih enkrat ali dvakrat tedensko, le v enem primeru je intervjuvanka na 

službeni poti redkeje. 

 

Iz odgovorov intervjuvancev je razbrati, da službene obveznosti oziroma zadeve pogosto 

opravljajo tudi doma, tako med tednom, kot tudi ob vikendih. Pogosto pomeni vsaj trikrat 

tedensko, vsak drugi dan ali vsak dan. Med običajna službena dela doma tako sodi 

pregledovanje službene elektronske pošte, odgovarjanje na elektronska sporočila, pisanje 

sporočil, razmišljanje o delu za naslednji dan, usklajevanje dela, obiski terena ob raznih 

akcijah, predvsem pozimi. 
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Da je meja med zasebnim in poslovnim življenjem v današnjem hitrem temu življenja vedno 

bolj zabrisana, saj smo zaradi napredne tehnologije oziroma s sodobnimi komunikacijskimi 

orodji skoraj stalno dostopni (Vodje o vodenju, 2011), se strinjajo tudi sogovorniki. Ob tem 

dodajajo, da so tudi sami ves čas dosegljivi prek mobilnih telefonov. Doma redno spremljajo 

službeno elektronsko pošto na računalniku in na mobilnem telefonu. Čeprav jim predstavlja 

uporaba interneta, kjerkoli se nahajajo, določeno prednost, ki jim omogoča vpogled situacije 

na terenu preko računalnika tudi od doma, pa se zavedajo, da to pomeni opravljanje službenih 

zadev tudi doma. 

 

Poklicno življenje oz delovna socializacija vpliva na posameznikovo osebnostno rast, 

učinkovitost in na prizadevanja za ohranjanje zdravja. Ob tem lahko moteče delujejo 

prenasičenost z delom, pa tudi preveliko ali premajhno število delovnih nalog, ki povzročajo 

stresna stanja (Rot v Selič 1999, str. 123). Za vodilna in vodstvena delovna mesta tako velja, 

da so precej stresna, tudi in predvsem zaradi delovnega položaja, preobremenjenosti z 

delovnimi nalogami in drugih dejavnikov, kot so konfliktnost vlog, medosebni odnosi, 

odgovornost za druge itd. Vsi sogovorniki se strinjajo, da je njihovo delo stresno predvsem 

zaradi odgovornosti, ki jo imajo, raznolikosti dela, zakonskih rokov, ki jih morajo spoštovati, 

pogostih zakonskih sprememb, ki jim morajo slediti, malo je rutinskega dela. Stres je 

praktično njihov vsakdanji spremljevalec, tudi zaradi usklajevanja in različnih zahtev 

nadrejenih, prenašanja teh zahtev na podrejene, saj vedno obstaja razkorak med nekim 

želenim in dejanskim stanjem. Količina stresa je odvisna od posameznika, kako ga dojema in 

obvladuje. Zavedajo se, da je potrebno delovati umirjeno, pomembna je tudi rutina, 

usklajevanje in pogovori ter priznavajo, da dokler delajo, pozabijo na stres. 

 

Mnogi menedžerji so mnenja, da njihovo delo ni pomembno, če niso pod stresom. Pri tem se 

premalo zavedajo, da jih tako prepričanje vodi v resne zdravstvene težave, predvsem 

izgorelost, ki postaja najbolj razširjena poklicna bolezen (Pšeničny 2007, str. 24–26). Izbrani 

intervjuvanci se strinjajo, da stres v službi vpliva na njihovo osebno življenje, ker ne znajo 

ločiti dela, problemov, obveznosti v službi od zasebnega življenja. Stres se pri njih odraža 

predvsem kot slaba volja, nespečnost, utrujenost in pomanjkanje energije, kar se odraža v 

družinskem življenju, v odnosu do otrok, ko ni dovolj potrpežljivosti ali posebnega ukvarjanja 

z njimi. 
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Stres obvladujejo na različne načine. Ukvarjajo se z raznimi športi, najpogosteje oziroma 

večkrat na teden z rekreacijo, vsaj trikrat tedensko tudi s hojo in kolesarjenjem. Pogosto 

najdejo sprostitev tudi v krogu družine. Pomembno je, da v tem času ne mislijo na službo in 

da se osredotočijo na dejavnost, s katero se trenutno ukvarjajo. 

 

Velik vpliv na razvoj kariere obeh staršev ima tudi družina (Černigoj Sadar 2000, str. 43). Na 

vprašanje sogovornikom, kako na njihovo delo in kariero gledajo ostali družinski člani in, ali 

se čutijo kakorkoli prikrajšane, so odgovarjali precej različno. Mnenja so, da so se njihovi 

družinski člani na tako stanje že navadili, nimajo občutka prikrajšanja, kar velja predvsem za 

otroke, ne pa za partnerja. Otroci se verjetno čutijo prikrajšane in potrebujejo več pozornosti 

in ukvarjanja predvsem v najzgodnejših letih in letih odraščanja, ko tudi najbolj potrebujejo 

starševsko skrb in podporo. Strinjajo se, da je pri takem delu, kot ga opravljajo, povsem 

logično, da ne morejo biti vedno na razpolago domačim. Nujno je sklepanje kompromisov, 

razumevanje in podpora partnerja ter ostalih družinskih članov. 

 

Zavedajo se, da imajo zaradi poklicne kariere manj zasebnega življenja. Za njih je delovnik, 

ki traja do petih, šestih popoldne nekaj povsem običajnega oziroma normalnega, zato so se s 

takim načinom življenja sprijaznili vsi, tako oni sami, kot tudi njihovi družinski člani. 

 

TEMA 3: ZASEBNO ŽIVLJENJE 

Izbrani intervjuvanci imajo svoje lastne družine, s partnerjem ter enim, dvema oziroma štirimi 

otroki. Družina predstavlja posamezniku vir njegovega duševnega razvoja, njegove duhovne 

in osebne rasti (Preša 2010, str. 19). Tudi intervjuvanci se zavedajo, da so v okviru lastne 

družine najpomembnejše družinske vrednote, kot so enakopravnost, zaupanje, odgovornost, 

sodelovanje, upoštevanje, itd., ki jih nikakor ne smejo zanemariti, predstavljajo jim način 

življenja in so pogoj za zdrav družinski odnos oziroma temelj, da sploh ostanejo v družini. 

Vsi sogovorniki skušajo slediti družinskim vrednotam, mnenja so, da jim to tudi uspeva. 

 

Za nemoteno in vsakdanje funkcioniranje družine pa je potrebnih vrsta dejavnosti, kamor 

uvrščamo predvsem gospodinjsko delo, skrb za otroke, finančno-administrativna dela, 

tehnična opravila oziroma popravila, sorodstveno delo, odnosno delo (Švab 2001, str. 144). 

»Za vse sodobne družbe velja, da je družinsko delo spolno določeno – v glavnem je to 

neplačano žensko delo« (Rener 2000, str. 279), kar potrjujejo tudi odgovori intervjuvank. 

Med njihove družinske obveznosti sodijo predvsem gospodinjska dela, skrb za otroke, 
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finančno-administrativna dela ter sorodstveno in odnosno delo. Ne opravljajo pa tehničnih 

opravil oziroma popravil, katera so v celoti prepuščena njihovim partnerjem. Moški 

sogovornik vse dejavnosti usklajuje s partnerico, saj oba zasedata vodstvena delovna mesta. 

Včasih opravlja tudi gospodinjska dela, skrbi za otroka, v celoti pa poskrbi za tehnična 

opravila. Tudi pri najmlajšem sogovorniku je delo v družini popolnoma razdeljeno, kar 

pomeni, da se vsakdo od njiju loti vseh zgoraj navedenih del. Delo ni razdeljeno na moško ali 

žensko delo, vse je odvisno od časa, ki ga imata. Le en sogovornik priznava, da večino 

navedenih družinskih obveznosti opravi žena. 

 

Družina, v kateri eni opravljajo gospodinjska dela in drugi počivajo na kavču, ni enakovredna 

skupnost (Juul 2009, str. 111). Intervjuvanci, razen enega, ki priznava, da opravi le 20 

odstotkov domačega dela, so si enotni, da je porazdelitev družinskih obveznosti v njihovi 

družini enakomerna oziroma enakovredna med partnerjema, ne pa tudi v ravnovesju med 

vsemi družinski člani, saj so otroci za vsa dela še premajhni. Dve intervjuvanki imata pri 

gospodinjstvu tudi dodatno pomoč, enkrat oziroma dvakrat tedensko, predvsem pri 

pospravljanju hiše, likanju, občasno tudi pri varstvu otrok. Vsi intervjuvanci imajo, ob njihovi 

celodnevni odsotnosti, dodatno pomoč pri skrbi za njihove družinske člane oziroma njihove 

obveznosti. Običajno zanje poskrbijo njihovi bližnji sorodniki, kot npr. sestra, nečakinja, stari 

starši, partner ali partnerica. 

 

Kljub urejenemu zasebnemu življenju so sogovorniki enotnega mnenja, da zaradi njihove 

poklicne kariere trpi njihovo družinsko življenje oziroma so se tega začeli zavedati. 

Priznavajo, da je popolna ločitev obeh sfer nemogoča, vendar se trudijo, da se poklicna 

kariera ne prenaša preveč v družinsko življenje. Čeprav zaradi njihove poklicne kariere, 

vsakodnevnih odsotnosti, službenih obveznosti, trpi družinsko življenje, pa se istočasno 

zavedajo, da so prav zaradi dela, ki ga opravljajo, finančno veliko bolj neodvisni. V kolikor bi 

svojo poklicno pot končali, s tem ne bi rešili ničesar, saj bi še vedno trpelo družinsko 

življenje, predvsem v smislu zmanjšanja materialnih dobrin. O kakršnihkoli spremembah 

trenutno ne razmišljajo. 

 

TEMA 4: INDIVIDUALNI PROSTI ČAS 

Individualni prosti čas je čas, ki ostane, ko so opravljene vse poklicne, družinske in socialne 

obveznosti (Dumazedier v Černigoj Sadar 1998, str. 87). Od različnih vsebin in načinov 

preživljanja prostega časa se namreč oblikuje tudi kakovost vsakega posameznika. Poleg tega 
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je pasivno preživljanje prostega časa psihološko problematično, saj vodi do dolgočasja, ki se 

lahko sprevrže v apatijo in nazadnje celo v depresijo (Černigoj Sadar 1998, str. 86-91), kar pa 

za naše sogovornike ne velja, saj je iz njihovih odgovorov razbrati, da aktivno preživljajo svoj 

individualni prosti čas. Športne aktivnosti s katerimi se ukvarjajo, npr. rekreacija, smučanje, 

tek, sprehodi, sodijo morda med najpomembnejše oblike preživljanja aktivnega 

individualnega prostega časa, ki so pomembne za ohranitev lastnega zdravja, dobrega počutja, 

boljšo psihofizično kondicijo, kar v kombinaciji z zdravo prehrano pripomore k lažjemu 

premagovanju stresnih situacij in učinkovitosti dela, ki ga opravljajo. Svoj prosti čas porabijo 

tudi za branje knjig, obiskovanje prireditev, za srečevanja s prijateljicami, prijatelji, za obisk 

kina, pa tudi za nakupovanje za zabavo. Občasno jim sprostitev predstavlja tudi gledanje 

televizije ob koncu dneva. Čeprav si skušajo vzeti čas zase čutijo, da bi ga morda potrebovali 

še nekoliko več. Ugotavljajo, da si med tednom privoščijo premalo počitka, njihov spanec ni 

kvaliteten, predvsem zaradi nočnega zbujanja, na kar vplivajo različne težave in problemi, ki 

se nakopičijo čez dan. 

 

Glede vprašanja kaj bi radi počeli v prostem času, pa jim še ni uspelo, si intervjuvanci želijo 

še več branja knjig, več udeležbe na kulturnih, zabavnih dogodkih, dopustovanje s 

prijateljicami, v svoj prosti čas bi želeli vključiti še več prijateljev. Mnenja so, da ni dovolj 

imeti samo želje, potrebna je tudi dejanska volja, ki je podlaga za izpolnitev oziroma 

uresničitev teh želja. 

 

TEMA 5: USKLAJEVANJE OBEH PODROČIJ 

V zadnjih desetletjih se stara alternativa (družina ali zaposlitev) umika novi dilemi: kako bolje 

usklajevati družinsko življenje in zaposlitev (Rener in drugi 2008, str 19)? Vsi sogovorniki se 

strinjajo, da je "z vidika zasebnega, družinskega življenja razmerje med delom in družino v 

konceptu usklajevanja dela in družine neenakovredno, pri čemer je sfera dela tista, ki 

prevzema dominantno mesto in diktira tudi vlogo družine v tem razmerju˝ (Švab 2003, str. 

1120) in dodajajo, da je zasebno življenje stoodstotno podrejeno poklicnemu, pri čemer se 

nihče ne vpraša, zakaj je temu tako. Če želi človek razvijati uspešno kariero, jo mora na nek 

način postaviti na prvo mesto, kar je sicer odvisno od tipa in vrste službe. 

 

Sogovorniki pripisujejo usklajevanju obeh področij bistven oziroma velik pomen ter 

poudarjajo, da ima pomembno vlogo pri uspešnosti usklajevanja tudi družina oziroma 

podpora partnerja. Strinjajo se, da je večje razumevanje pri usklajevanju v tisti partnerski 
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skupnosti, kjer sta oba zaposlena na vodstvenem oziroma vodilnem delovnem mestu. 

Vsekakor je potrebno veliko prilagajanja in dobro planiranje obeh področij. 

 

S svojim usklajevanjem obeh sfer življenja so intervjuvanci srednje zadovoljni, en sogovornik 

pa ni preveč zadovoljen. Problem vidijo predvsem v nejasno začrtani meji med delom in 

zasebnim življenjem. Pogosto se jim zgodi, da so v krogu družine z mislimi na službo, 

menijo, da bi morali bolje izkoristiti čas, ki je namenjen samo družini. Trudijo se, da jim to v 

čim večji meri uspeva, predvsem z načrtovanjem in sprotnim, vsakodnevnim dogovarjanjem s 

partnerjem oziroma partnerico. 

 

Ovire, s katerimi se soočajo sogovorniki pri usklajevanju obeh področij so predvsem notranje, 

v njih samih. Poudarjajo, da so težave dnevne, pojavljajo pa se predvsem pri usklajevanju s 

partnerjem, sploh, če sta oba na vodstvenem delovnem mestu in sta vsak dan v službi do 

večernih ur. Druga težava je tudi oddaljenost delovnega mesta, saj se za vožnjo porabi preveč 

časa. 

 

Usklajevanje med obema področjema pa ne predstavlja velikega izziva samo za zaposlene, 

temveč tudi za delodajalce, saj popolna ločitev obeh področij nikakor ni mogoča. (Greenhaus 

in drugi 2010, str. 8). V namen usklajevanja obeh področij je tudi država sprejela več 

zakonskih določil in mehanizme, ki omogočajo lažje usklajevanje. Ti mehanizmi morajo biti 

vzpostavljeni tako na ravni delodajalcev kot tudi na ravni servisnih storitev, med katerimi 

mora obstajati prilagodljivost, predvsem v smislu delovnega časa institucij, ki nudijo servisne 

storitve na področju družinskega dela. Prav tako morajo potrebe po zasebnem življenju 

zaposlenih upoštevati tudi delodajalci. (Urad Vlade RS za enake možnosti, 2011). 

Sogovorniki podpirajo fleksibilno delo ali prilagojen urnik dela, kjer je pač to možno 

zagotoviti, ob tem pa se sprašujejo, ali bi zaposleni oziroma oni sami, kljub danim 

možnostim, tak način dela sploh lahko koristili, glede na vrsto dela, ki ga opravljajo. 

 

Potrebno bi bilo več posluha delodajalcev za delo od doma, kjer je mogoče opraviti veliko več 

dela, tudi bolje, brez motečih dejavnikov. Tako delo bi pripomoglo tudi k boljšemu in lažjemu 

usklajevanju družinskega in poklicnega življenja zaposlenih. Intervjuvanci ugotavljajo, da je 

tak način dela pri nas še dokaj neuveljavljen, saj delodajalci priznavajo samo čas, preživet na 

delovnem mestu, kar je razvidno iz potrditve (registracije) prihoda in odhoda z dela. 
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Glede delovnega časa institucij, ki opravljajo servisne storitve na področju družinskega dela, 

predvsem mislimo tu na varstvo predšolskih otrok, pa so sogovorniki mnenja, da vrtci v 

večini primerov nimajo ustreznih oziroma prilagojenih programov varstva otrok. Ker delovni 

čas vrtcev ni prilagojen daljšemu delovnemu urniku staršev, pomeni to za njih velik problem, 

s katerim so se do nedavnega srečevali vsakodnevno. So pa primeri, odvisno od kraja, kjer je 

delovni čas vrtcev daljši, to pomeni prilagojen delovnemu času staršev, zato tam teh težav 

nimajo. Menijo tudi, da so družinam prijazna podjetja bolj ˝na papirju˝, kot v praksi. Glede na 

današnjo gospodarsko situacijo ni veliko posluha in razumevanja za težave zaposlenih, 

odvisno sicer od posameznega podjetja. Če se podjetje samo zaveda, kako pomembno je, da 

zaposleni znajo in zmorejo usklajevati oba področja, potem ne potrebuje države, da tako 

prakso uvede. Kot primer dobre prakse v podjetju, intervjuvanci navajajo zagotavljanje 

varstva otrok znotraj prostorov podjetja, kar bi po njihovem mnenju bistveno pripomoglo k 

lažjemu in še boljšemu usklajevanju obeh področij zaposlenih. 

 

Po mnenju sogovornikov bi bilo usklajevanje še lažje oziroma boljše tudi v zmanjšanju 

delovne obremenitve, v dodatni pomoči pri vsakodnevnih družinskih obveznostih oziroma v 

menjavi službe, o čemer pa zaenkrat ne razmišljajo. 

 

TEMA 6: ZAKLJUČEK 

Glavno vodilo pri usklajevanju obeh področij je predvsem v optimizmu posameznika. Nikoli 

zadeve niso povsem idealne, vendar se jih da z optimizmom premagati in doseči rezultat, s 

katerim je človek zadovoljen. Kdor je optimist, tudi osebnostno raste. 

 

Biti vodja ali zasebnik je v bistvu način življenja.  

 

V kolikor se človek zaveda, da je tako poklicno življenje nujno, je potrebno ravno z ustreznim 

usklajevanjem doseči, da kariera bistveno ne vpliva na njegovo družinsko življenje oziroma se 

truditi, da je ta vpliv čim manjši. 
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4. SKLEPNE MISLI 

 

 

V raziskovalni nalogi so nas zanimali vodstveni in vodilni delavci s svojimi karierami. Na 

podlagi odgovorov smo želeli izvedeti, kako kariera vpliva na njihovo družinsko življenje in 

prosti čas. Želeli smo pridobiti njihov pogled na uspešno ali neuspešno usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja, zadovoljstvo s trenutnim stanjem, morebitnimi željami po 

spremembi v načinu življenja in dela in obenem ugotavljali razliko med odgovori moških in 

ženskih menedžerjev. Prav tako smo poskušali ugotoviti, ali pri njih sploh še obstaja stroga 

meja med njihovim poklicnim in zasebnim življenjem. 

 

V intervjujih so sodelovali vodilni in vodstveni delavci, zaposleni v različnih segmentih 

zasebnega sektorja. Delo, ki ga opravljajo je zahtevno, odgovorno, stresno in zahteva od njih 

veliko znanja, prilagajanja, usmerjanja oziroma vodenja podrejenih, truditi se morajo za čim 

večjo učinkovitost dela in čimprejšnje doseganje zastavljenih ciljev. Čeprav so s svojo 

poklicno kariero in delom zelo obremenjeni, se trudijo, da se le-ta ne bi preveč prenašala v 

njihovo zasebno oziroma družinsko življenje, saj jim družina predstavlja temeljno vrednoto, 

ki so jo postavili na prvo mesto, pred delom in prostim časom. Zavedajo se, da imajo zaradi 

svoje poklicne kariere manj zasebnega in s tem tudi družinskega življenja, saj njihov čas, ki 

ga preživijo na delovnem mestu, vsakodnevno traja precej dlje od običajnega 8-urnega 

delovnika. Ker je zasebno življenje popolnoma podrejeno poklicnemu, je za uspešno 

družinsko življenje potrebno veliko prilagodljivosti, kompromisov, tako na njihovi strani kot 

tudi na strani ostalih družinskih članov, od otrok do partnerja, ki so s takim načinom 

družinskega življenja že sprijaznili. Kljub navedenemu se zavedajo, da zaradi njihove kariere 

trpi njihovo družinsko življenje, predvsem zaradi vsakodnevnih odsotnosti, prenašanja 

službenega dela v domače okolje, tako med tednom kot tudi med vikendi, pojavljajo se težave 

pri izvajanju vsakodnevnih družinskih obveznosti, opravljanju družinskega dela ter pri skrbi 

za družinske člane in njihove obveznosti. Pri ženskih sogovornicah so se odgovori glede 

opravljanja gospodinjskega dela razlikovali od moških sogovornikov. Ženske v celoti 

opravljajo gospodinjska dela, tehnična (p)opravila pa vedno prepuščajo partnerjem. Moški 

sogovorniki so poudarili, da je delo v družini popolnoma razdeljeno, opravljajo tudi vsa 

gospodinjska dela, oziroma jih opravljajo, kadar je to potrebno. 
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Ob vsakodnevnih naporih in pogostih stresnih situacijah, ki so jim podvrženi menedžerji obeh 

spolov, ob tem, da imajo premalo počitka in slabo spijo, je njihov aktivni življenjski slog v 

individualnem prostem času pomemben dejavnik, ki vpliva predvsem na njihovo zdravstveno 

stanje, psihofizično kondicijo in pripomore k lažjem premagovanju stresnih situacij in 

učinkovitosti dela. Običajno se ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi, branjem knjig 

ali gledanjem televizije, kot sprostitev ob koncu dneva. Nekaj prostega časa namenijo tudi za 

druženje s prijatelji, kar velja za oba spola. 

 

Ker popolna ločitev poklicnega in zasebnega življenja ni mogoča, poleg tega je vpliv, ki ga 

ima kariera na zasebno oziroma družinsko življenje zelo močan, ima usklajevanje obeh 

področij bistven oziroma velik pomen. Uspešnost usklajevanja je odvisna od podpore celotne 

družine, nujno je prilagajanje, načrtovanje in sprotno dogovarjanje. Večje razumevanje pri 

usklajevanju je v partnerski skupnosti, kjer sta oba partnerja na vodilnem oziroma 

vodstvenem delovnem mestu, saj bolje razumeta eden drugega, v smislu poznavanja narave 

dela, ki ga opravljata. Sogovorniki so z usklajevanjem obeh področij srednje zadovoljni. 

Ovire oziroma težave, ki se pojavljajo, so predvsem v njih samih, v (ne)usklajevanju s 

partnerjem, v oddaljenosti delovnega mesta, vsakodnevnem opravljanju dela do večernih ur in 

v neprilagojenosti programov varstva otrok, kar jim je do nedavnega predstavljalo veliko 

težavo in psihični pritisk. 

 

Rešitve za boljše in lažje usklajevanje se kažejo v fleksibilnosti dela, to je opravljanju dela od 

doma, v prilagojenosti urnika dela (kadar narava dela to dopušča), v zmanjšanju obsega dela, 

večji prilagodljivosti partnerja, v dodatni pomoči pri družinskih obveznostih in skrbi za 

otroke, prilagojenih programih varstva otrok, možnosti varstva otrok znotraj prostorov 

podjetja ali v menjavi službe. 

 

V današnjem času pomeni kariera življenjsko pot, kjer so meje med poklicnim in zasebnim 

življenjem zabrisane. To se kaže v stalni dosegljivosti prek mobilnih telefonov, rednem 

spremljanju elektronske pošte, pošiljanju službenih sporočil prek računalnika tudi od doma, 

preko mobilnega telefona, ne glede na čas in dan v tednu. Navedeno pomeni, da se oba 

področja močno prepletata, kar v največji meri občutijo vsi izbrani intervjuvanci, ne glede na 

spol. 
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Ker smo raziskavo izvajali na majhnem vzorcu, pomeni, da se sestava vzorca ne ujema s 

sestavo populacije in na podlagi predstavljenih rezultatov raziskave, teh ne moremo posplošiti 

na celotno populacijo menedžerjev v Sloveniji, zato vzorec ni reprezentativen. Morebiti pa 

predstavljeni rezultati raziskave vseeno predstavljajo delni odraz dejanskega stanja, ki velja za 

večino te poklicne skupine ljudi, tako moških kot žensk. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: KONTAKTNO PISMO 

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Zdenka Pešut. Sem absolventka podiplomskega magistrskega programa na 

Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, smer Medkulturni mendežment. 

Obveznost za dokončanje študija je izdelava magistrske naloge pod vodstvom izbranega 

mentorja. 

 

Izbrala sem nalogo z naslovom ˝Vpliv kariere na zasebno življenje: usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja menedžerjev in razlike med spoloma˝, ki bo poleg teoretičnega dela, 

vsebovala tudi empirični del, v katerem bodo predstavljeni rezultati raziskave na temo naloge, 

pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Rončevića. 

 

Z izvedeno raziskavo bom skušala ugotoviti kako vpliva kariera na zasebno življenje 

vodstvenih delavcev, menedžerjev in analizirati dejavnike, ki vplivajo na (ne)zmožnost 

usklajevanja med njihovim poklicnim in zasebnim življenjem obeh spolov, ob predpostavki, 

da je ta segment zaposlenih podvržen posebej zahtevnim nalogam, mnogim pomembnim 

poklicnim odločitvam, daljšemu delovnemu času ter pogostim stresnim in problemskim 

situacijam ter ugotoviti razlike med spoloma pri usklajevanju obeh področij. 

 

V okviru raziskave bom uporabila metodo delno strukturiranega intervjuja. Čas trajanja 

pogovora bo predvidoma od 30 do 60 minut, odvisno od poglobljenosti oziroma obširnosti 

odgovorov intervjuvanca na posamezno temo. Z dovoljenjem intervjuvanca bi se posamezni 

intervju tudi snemal, pri čemer bi bila zagotovljena popolna anonimnost intervjuvanca ter 

spoštovanje do zasebnosti in zaupnosti. Kraj in čas izvajanja intervjuja bo določen v dogovoru 

z intervjuvancem. 

 

Izbrani intervjuvanec se lahko iz raziskave kadarkoli umakne. 

 

O rezultatih bo obveščen vsak udeleženec raziskave, rezultati ne bodo javno objavljeni in 



 

 

bodo uporabljeni izključno za namen raziskave v tej magistrski nalogi. 

 

Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na telefonski številki 040511617 ali po 

elektronski pošti: zpesut909@gmail.com. 

 

Če se boste odločili za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

 

S spoštovanjem. 

 

Zdenka Pešut 

  



 

 

Priloga 2: TEME IN USMERITVENA VPRAŠANJA 

 

TEMA 1: SPLOŠNO (osnovni podatki, delovno mesto, razlike v spolu, vrednote) 

Pred začetkom pogovora vas prosimo za vaše osnovne podatke: starost, izobrazba, koliko 

delovne dobe imate? 

Prosili bi vas, da opišete delo, ki ga opravljate? 

Kakšno je vaše mnenje o težavnosti zasedbe vodstvenega delovnega mesta glede na spol? 

Ste zadovoljni s svojim delom? Vas služba obremenjuje? 

Katere so vam osebno najpomembnejše temeljne vrednote? (družina, delo, prijatelji, prosti 

čas, vera, politika) 

 

TEMA 2: POKLICNO ŽIVLJENJE (delo, kariera, službene obveznosti, odsotnost, stres, 

prosti dnevi) 

Prosimo če opišete kako poteka vaš običajni delovni dan? 

Kako pogosto ste na  službeni poti? 

Kako pogosto opravljate delo preko 8-urnega delovnega časa? 

Kako pogosto službene zadeve  opravljate doma (med  tednom)? 

Vikendi (sobota, nedelja) so običajno prosti dnevi, namenjeni neslužbenim obveznostim. 

Velja to tudi za vas? 

Za vodilna in vodstvena delovna mesta pogosto velja, da so precej stresna predvsem zaradi 

delovnega položaja, preobremenjenosti z delovnimi nalogami in drugih dejavnikov kot npr. 

konfliktnost vlog, medosebni odnosi, odgovornost za druge itd. Kako bi ocenili stres na 

vašem delovnem mestu? Na kakšen način ga obvladujete vi? 

Kolikšen je vpliv stresnega življenja v službi na zasebno življenje in kako se to odraža pri vas 

(slaba volja, nezbranost, pomanjkanje energije, nespečnost)? 

Po mnenju strokovnjakov ima na razvoj kariere staršev velik vpliv tudi družina. Kako na vaše 

delo in kariero gledajo ostali družinski člani? Se čutijo kakorkoli prikrajšane? 

Menite, da imate zaradi poklicne kariere manj zasebnega življenja? 

 

TEMA 3: ZASEBNO ŽIVLJENJE (družina, družinske obveznosti, gospodinjska 

opravila, družinske vrednote) 



 

 

Koliko članov šteje vaša družina? 

Družinsko delo razumemo kot vrsto dejavnosti, potrebnih za vsakdanje funkcioniranje 

družine. Sem sodijo: gospodinjsko delo, skrb za otroke, finančno-administrativna dela, 

tehnična (p)opravila, sorodstveno delo, itd. Kakšne so vaše družinske obveznosti glede na 

navedeno? 

Kakšno je vaše mnenje glede porazdelitve družinskih obveznosti v vaši družini (enakomerna 

delitev družinskega dela med partnerjema, v ravnovesju med vsemi družinskimi člani)? 

Kdo poskrbi za družinske člane oziroma njihove obveznosti ob vaši celodnevni odsotnosti? 

Kaj vam pomenijo družinske vrednote (enakopravnost, zaupanje, odgovornost, sodelovanje, 

upoštevanje, itd. v lastni družini)? Jim lahko sledite? 

Menite, da zaradi vaše poklicne kariere ´trpi´ vaše družinsko življenje, ste vanj dovolj 

vključeni, želite kaj spremeniti? 

 

TEMA 4: INDIVIDUALNI PROSTI ČAS (sprostitev, zabava, športne aktivnosti) 

Individualni prosti čas je namenjen samo vam. Tu mislimo na čas, ki ostane, ko so opravljene 

poklicne, družinske in socialne obveznosti, to je čas, ki ga porabite za gledanje televizije, 

obisk kina, nakupovanje za zabavo, branje knjig, obiski kulturnih prireditev, srečevanje s 

prijatelji, srečanja s sorodniki, ukvarjanje s športom, itd. Kako običajno preživljate prosti čas, 

ki je namenjen samo vam? 

Kako skrbite za svojo psihofizično kondicijo in za svoje zdravje? 

Si privoščite dovolj počitka, spanca? 

Kaj bi še radi počeli v vašem prostem času, pa vam do sedaj še ni uspelo? 

 

TEMA 5: USKLAJEVANJE OBEH PODROČIJ (usklajevanje, težave, dejavniki, 

pomoč države) 

Z vidika zasebnega, družinskega življenja je razmerje med delom in družino v konceptu 

usklajevanja dela in družine neenakovredno, pri čemer je sfera dela tista, ki prevzema 

dominantno mesto in diktira tudi vlogo družine v tem razmerju. Se strinjate s povedanim? 

Kakšno je vaše mnenje? 

Kakšen pomen pripisujete usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja? 

Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem vaše poklicne kariere in zasebnega življenja? 

Se pri usklajevanju obeh področij soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri dejavniki 

vplivajo na to? 



 

 

Tudi država je v namen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja sprejela več 

zakonskih določil in mehanizme, ki omogočajo lažje usklajevanje kot npr. fleksibilno delo, 

prilagojen urnik dela, družinam prijazno podjetje, prilagojeni programi varstva otrok, itd. 

Kakšno je vaše mnenje o tem? 

Kako oz. na kakšen način bi lahko bolje in lažje usklajevali družinsko in poklicno življenje? 

Meja med zasebnim in poslovnim življenjem v današnjem hitrem tempu življenja postaja 

vedno bolj zabrisana, saj smo zaradi napredne tehnologije oziroma s sodobnimi 

komunikacijskimi orodji skoraj stalno dostopni, pojavljajo se nove oblike dela, ipd. Se 

strinjate s to trditvijo oz. kakšno je vaše mnenje? 

 

TEMA 6: ZAKLJUČEK (dodatna pojasnila, zahvala za sodelovanje) 

Ali bi želeli na koncu še kaj dodati, pojasniti? 

 

Pogovor z vami je bil zelo zanimiv, zato se vam najlepše zahvaljujemo, najprej za vašo 

privolitev v sodelovanje pri raziskavi, za odgovore in vaš dragoceni čas, ki ste nam ga 

namenili. Hvala. 

  



 

 

Priloga 3: SKUPNI TRANSKRIPT PO TEMAH 

 

TEMA 1: SPLOŠNO (osnovni podatki, delovno mesto, razlike v spolu, vrednote) 

Pred začetkom pogovora vas prosimo za vaše osnovne podatke: starost, izobrazba, koliko 

delovne dobe imate? 

ANA: Stara sem 40 let, imam sedmo stopnjo izobrazbe (7/1) in 17 let delovne dobe. V 

podjetju sem zaposlena na delovnem mestu vodje marketinga in prodaje. 

BREDA: Stara sem 39 let, imam visoko strokovno izobrazbo in 20 let delovne dobe. Kot 

samostojni podjetnik posameznik opravljam dela s področja knjigovodstva, računovodstva in 

davčnega svetovanja. 

CVETKO: Star sem 55 let, imam višjo izobrazbo in 34 let delovne dobe. V podjetju sem 

zaposlen kot direktor področja in delniške družbe. 

DARKO: Star sem 33 let, po izobrazbi sem magister ekonomije. Imam 10 let delovne dobe. V 

zasebnem podjetju sem zaposlen na delovnem mestu direktorja oddelka. 

ELA: Stara sem 42 let, po izobrazbi sem inženir gradbeništva, imam 22 let delovne dobe. V 

zasebnem podjetju sem zaposlena kot vodja komerciale. 

FILIP: Star sem 39 let, po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani ekonomist, imam 15 let 

delovne dobe. Zaposlen sem v tujem podjetju na delovnem mestu vodje financ in kontrolinga. 

 

Prosili bi vas, da opišete delo, ki ga opravljate? 

ANA: Sem vodja marketinga in prodaje. Oddelek šteje 25 zaposlenih. Delo, ki ga opravljam 

je predvsem menedžiranje sodelavcev, in sicer sodelavcev v marketingu in prodaji, poleg tega 

pa je moje delo tudi konkretna prodaja, usklajevanje načrtov, planov za prihodnje leto, 

spremljanje realizacije v tekočem letu in tudi priprava marketinškega plana. Gre predvsem za 

strateško delo. 

BREDA: Imam svojo firmo s področja računovodskih, knjigovodskih del za podjetja in 

samostojne podjetnike. Med vsakodnevna dela sodijo obračunavanje davka na dodano 

vrednost, knjiženje prejetih in izdanih faktur, skratka vse knjigovodske listine, ki jih ima eno 

podjetje, po potrebi pa opravljam tudi davčno svetovanje. 

CVETKO: Sem direktor področja v podjetju, to je eno delo, drugo delo pa je vodenje delniške 

družbe. 

DARKO: Zaposlen sem v zasebnem podjetju kot direktor oddelka. Vodim skupino 40 

zaposlenih. Ukvarjamo se z implementacijo poslovnih rešitev podjetij. Moja naloga je, da 

najdem pravo pot, po kateri zaposleni maksimalno in učinkovito pripeljejo projekte, ki jih 



 

 

delamo, do konca. Ukvarjati se moram tudi s produktom, da sledimo produktu, da v končni 

fazi pridemo do nekega rezultata, ki ga lastniki tudi želijo. 

ELA: V zasebnem podjetju sem zaposlena kot vodja komerciale. To je družinsko podjetje. 

Moje naloge so predvsem izmere na terenu, izdelava predračunov, nabava materiala, stiki s 

strankami, kjer se dogovarjamo o poslu, izdelujem obračune del, poleg vsega navedenega pa 

vodim še materialno knjigovodstvo podjetja. 

FILIP: V tujem podjetju sem zaposlen kot vodja financ in kontrolinga. Dejansko gre za 

vodenje v dveh državah, Sloveniji in Hrvaški, kar pomeni, da sem odgovoren za kontrolinško 

poročanje (o rezultatih, procesih, strategiji, op. a.), odgovoren sem za finančno poslovanje ter 

tudi za računovodstvo, ki ga imamo sicer kot storitev v zunanjem podjetju. 

 

Kakšno je vaše mnenje o težavnosti zasedbe vodstvenega delovnega mesta  glede na spol? 

ANA: Menim, da je ženskam težje priti na vodstveno delovno mesto. Ženskam se je potrebno 

predvsem bolj dokazovati, da so sposobne opravljati tako delo. 

BREDA: Mislim, da je težje za žensko, ker težje usklajuje družino in posel. Opažam, da pri 

mlajši generaciji to ni nujno tako, ker tudi moški že znajo marsikaj narediti, se bolj 

vključujejo tudi v družinsko življenje, tako da je ženski na takem delovnem mestu potem 

lažje. 

CVETKO: Bi rekel, da je ženskam težje priti na tak položaj, vsaj pri nas, pri zdajšnji zasedbi 

uprave. 

DARKO: Mislim, da nima veze, kdo opravlja tako delo. Za ženske velja, da so vedno bolj 

prodorne, ni razlik, lahko ga opravljajo tudi ženske. 

ELA:  Je razlika. Pri nas v gradbeništvu sploh. Tudi določeni posli se dogovarjajo drugje, ne 

samo v poslovnih prostorih. 

FILIP: Ženskam je težje. 

 

Ste zadovoljni s svojim delom? Vas služba obremenjuje? 

ANA: Ja, sem zadovoljna s svojim delom. Kljub temu, da me služba obremenjuje, me na nek 

način tudi izpopolnjuje. 

BREDA: Ja, služba me obremenjuje. Predvsem zaradi trenutnega stanja v družbi, opažam 

vedno več pesimizma pri strankah, prisotnost strahu, negotovost, sedaj je neko čudno stanje. 

Zaenkrat je sicer še v redu, ne vemo pa, kaj nas čaka. 

CVETKO: S svojim delom sem zadovoljen, služba me ne obremenjuje, kot običajno. 



 

 

DARKO: Sem zelo zadovoljen, čeprav me jasno tudi obremenjuje. Vsaka služba na nek način 

obremenjuje človeka. To je odvisno tudi od vsakega posameznika in od tega, kakšen je njegov 

prag obremenitve, koliko lahko prenese. 

ELA: Sem zadovoljna, čeprav je včasih težko. 

FILIP: Ja, služba me zelo obremenjuje, ampak načeloma sem zadovoljen. 

 

Katere so vam osebno najpomembnejše temeljne vrednote? (družina, delo, prijatelji, prosti 

čas, vera, politika) 

ANA: Na prvem mestu je družina, nato prosti čas, delo, prijatelji, vera, politika. 

BREDA: Ja, rekla bi, da so prijatelji na prvem mestu, ker se mi zdi, da ko ti je slabo ali hudo, 

da najdeš največ opore prav v prijateljih, s katerimi se lahko pogovoriš o problemih. Na drugo 

mesto bi mogoče postavila družino, čeprav je verjetno vsakomur,  ki se je odločil za družino, 

ta zelo pomembna, verjetno je na prvem mestu. Naslednji je prosti čas, nato delo, vera in 

politika. 

CVETKO: Meni osebno je najpomembnejša družina, nato prosti čas in delo, ostalo mi je manj 

pomembno. 

DARKO: Zagotovo je najpomembnejša družina, nato delo, tudi prijatelji so pomembni, 

nadalje prosti čas, ostalo manj. 

ELA: Družina je na prvem mestu, nato delo, prijatelji, pa potem ostalo. 

FILIP: Mislim, da v tem vrstnem redu: družina, prijatelji, delo, ostalo manj pomembno. 

 

TEMA 2: POKLICNO ŽIVLJENJE (delo, kariera, službene obveznosti, odsotnost, stres, 

prosti dnevi) 

Prosimo če opišete kako poteka vaš običajni delovni dan? 

ANA: Običajno pridem v službo malo pred osmo uro zjutraj, zaključujem ob petih, šestih 

popoldne, odvisno od tega, kaj se tisti dan dogaja. Običajno sem v službi devet, deset ur. 

Obvezno si vzamem tudi čas za malico, ker mislim, da je ta sestavni in bistveni del mojega 

delavnika. 

BREDA: Z delom pričnem ob osmih zjutraj, končam pa, ko je delo za tisti dan narejeno. 

Običajno je to okrog 18. ure, prej redko. Ko pridem v službo, najprej čaj, kava, pogovor s 

sodelavko, ni strogo samo služba, nato pregled sporočil na računalniku, opravljanje določenih 

stvari glede na zakonske roke, ki jih je potrebno spoštovati, telefonski pogovori s strankami, 

itd. 



 

 

CVETKO: Vsakodnevno usklajevanje del v enotah, ki jih vodim, telefonski razgovori, 

pregled in sortiranje pošte, potrjevanje računov, obiski gradbišč na terenu, sestanki znotraj 

firme, zunaj firme, z investitorji itd. 

DARKO: Ko pridem na delo, najprej preverim sporočila, ki prihajajo skozi ves dan, dnevno 

prejmem približno dvesto sporočil. Nato pa opravljam običajna dnevna opravila, skrbeti 

moram za to, da delo poteka tekoče, da zaposleni delajo tako, kot se dogovorimo, skupaj 

rešujemo probleme, težave. Ko pride nek zaposleni do mene, se dogovorimo, kako zadevo 

rešiti, kdo bo pri tem pomagal, kdo je tista prava oseba, na kakšen način naj pristopimo k 

stvari, kar pomeni, da procesi tečejo čim hitreje. Razmišljati moram o tem, da imamo dovolj 

dela, vključevati se moram tudi v področje prodaje, skrbeti moram, da imamo dober produkt, 

to pomeni, da se moram vključevati tudi v sam razvoj produkta. Moje delo je sestavljeno iz 

množice malih koščkov, ki razbijejo moj delovni dan. 

ELA: Z delom začnem zjutraj med sedmo in osmo uro. Najprej pogledam elektronsko pošto 

od prejšnjega dneva, uredim pošto. Vsak dan je drugačen, odvisno od tega, ali stranke pridejo 

k nam, ali moram na teren. Vedno pa se moj delovni dan zaključi šele zvečer. 

FILIP: Se pravi, start v zgodnjih jutranjih urah, usklajevanje dela na ta dan s podrejenimi, 

potem pa vse od operativnega dela do rednih sestankov ali z direktorji ali z lastniki, se pravi, 

nič posebnega, nekako po utečenem redu. 

 

Kako pogosto ste na službeni poti? 

ANA: Bi rekla, da na tem delovnem mestu manjkrat kot pa recimo moji sodelavci znotraj 

prodaje in marketinga, recimo enkrat na teden. 

BREDA: Bolj malo, razen ko so izobraževanja. 

CVETKO: Če se smatra službena pot področje, ki ga pač pokrivam – večje področje, najmanj 

vsak drugi dan. 

DARKO: Če štejemo službeno pot do 5 kilometrov, 15 kilometrov – potem vsak dan. 

ELA: Skoraj vsak dan. 

FILIP: Recimo pet dni na mesec. 

 

Kako pogosto opravljate delo preko 8-urnega delovnega časa? 

ANA: Bi rekla da kar običajno, vsak dan. 

BREDA: Vsak dan. 

CVETKO: Redno, praktično vsak dan. 



 

 

DARKO: Vsak dan. 

ELA: Jaz imam, glede na to, da so poslovni prostori doma, deljen delovni čas, s kuhanjem in 

vsemi ostalimi obveznostmi. 

FILIP: Praktično vsak dan. 

 

Kako pogosto službene zadeve  opravljate doma (med tednom)? 

ANA: Opravljam jih zelo pogosto, recimo trikrat tedensko. Zvečer doma preberem 

elektronsko pošto, razmišljam o delu za naslednji dan, gledam za naprej. 

 BREDA: Ja, pogosto. Sploh takrat, ko se bližajo zakonski roki, izredne kontrole, neobičajne 

zadeve, nujne zadeve. 

CVETKO: Praktično vsaj polovico tedna. Popoldne poteka predvsem razno usklajevanje dela. 

DARKO: Recimo vsak drugi dan. 

ELA: Vsak dan, ne izklopimo. 

FILIP: Zelo pogosto. 

 

Vikendi (sobota, nedelja) so običajno prosti dnevi, namenjeni neslužbenim obveznostim. 

Velja to tudi za vas? 

ANA: Ja, na tem delovnem mestu, ki ga opravljam pol leta, bi rekla, da so kar prosti vikendi. 

Na prejšnjem delovnem mestu v proizvodnji, pa sem bila v službi tudi ob sobotah. Sedaj 

imam načeloma proste vikende, je pa zato daljši delavnik med tednom. 

BREDA: Skušam imeti proste vikende, zato sem raje med tednom v službi cel dan. Vikendi 

so načeloma prosti, ja, ker drugače ne gre več, se ne da normalno funkcionirati. 

CVETKO: Odvisno je od letnega časa. Pozimi ni prostih vikendov, takrat so take akcije, da ni 

pomembno ali je vikend, noč, ni ure dneva, nič. 

DARKO: Vsak vikend se zgodi, da pogledam vsaj kakšno službeno elektronsko sporočilo, če 

je nujno tudi odgovorim nanj, včasih tudi sam kakšnega napišem, tako da sem redkokdaj čisto 

brez službenega dela med vikendom. 

ELA: Če smo doma, potem vikendi niso prosti. V primeru, da kam gremo, potem imamo 

vikend samo zase. 

FILIP: V začetku je zelo veljalo, sedaj malo manj. Načeloma se skušam izogibati delu med 

vikendom, kolikor se pač da. 



 

 

Za vodilna in vodstvena delovna mesta pogosto velja, da so precej stresna predvsem zaradi 

delovnega položaja, preobremenjenosti z delovnimi nalogami in drugih dejavnikov kot npr. 

konfliktnost vlog, medosebni odnosi, odgovornost za druge itd. Kako bi ocenili stres na 

vašem delovnem mestu? Na kakšen način ga obvladujete vi? 

ANA: Na mojem delovnem mestu je visoka stopnja stresa. Obvladujem ga s športom na 

prvem mestu, in sicer z rekreacijo večkrat na teden, definitivno pa z družino. 

BREDA: To delovno mesto je stresno, predvsem zaradi raznolikosti dela, zakonskih rokov, 

pogostih zakonskih sprememb, ki jim je potrebno slediti, različnosti listin, rutine je zelo malo. 

Stres obvladujem s športom. Predvsem s hojo, vsaj trikrat na teden okrog Trške gore, pa tudi s 

kolesom. 

CVETKO: Delo je stresno, enkrat bolj, enkrat manj. Zadnja leta oz. zadnji čas je stres 

praktično vsakdanji spremljevalec. Od človeka pa je odvisno, kako ga obvladuje. Predvsem je 

tu potrebna umirjenost, pomembna je rutina, usklajevanje, pogovori. 

DARKO: Stres absolutno je, pogoji za stres so. Količina stresa pa je odvisna od lastnosti 

posameznika, kako ga dojema. Zase mislim, da stres dovolj dobro obvladujem. Pri tem mi 

pomaga šport, predvsem tek. 

ELA: Poskušam se »skulirati«, pa se zbrati, dokler delaš kar pozabiš na stres. 

FILIP: Stres se mi zdi kar precejšen, predvsem z vidika usklajevanja in različnih zahtev 

nadrejenih do mene, ki jih nato dejansko prenašam navzdol na svoje podrejene. Vedno je 

namreč razkorak med nekim želenim stanjem in dejanskim stanjem. Glede na čas, kakršen 

trenutno je, je stres kar velik. Obvladujem ga na različne načine, v glavnem je to šport, če se 

le da, nato družina. Dejansko se skušaš čim bolj osredotočiti na to, s čimer se trenutno 

ukvarjaš, da nisi več mentalno npr. v službi, tudi podzavestno ne. 

 

Kolikšen je vpliv stresnega življenja v službi na zasebno življenje in kako se to odraža pri vas 

(slaba volja, nezbranost, pomanjkanje energije, nespečnost)? 

ANA: Rekla bi, da se prenaša, da ne znam narediti črte. Imam občutek, da moški to bolje 

obvladujejo, sploh če pogledam svojega moža. Predvsem mislim tu na slabo voljo, pa tudi 

nespečnost. Nezbranost in pomanjkanje energije pa pri meni ne vplivata toliko. 

BREDA: Vse našteto ima vpliv. Nekateri to lažje prenašajo, drugi težje. Pri meni sigurno 

vpliva, ker sem odgovorna za vse, pokrivam vsa področja. Nimam na primer pravne službe, 

kadrovske službe, težko je dobiti posel, sploh ker ne veš, ali bo plačan. Tudi to se mi dogaja. 

Če si v stresu ali doživiš šok, si bolj tiho, na srečo te potem doma pustijo pri miru, ker te 

poznajo, vedo da imaš probleme, ki se nanašajo na službo. 

CVETKO: Pri meni je to recimo slaba volja, včasih tudi nespečnost. 



 

 

DARKO: Pri meni je recimo stres v kombinaciji z utrujenostjo, kar pomeni, da se manj 

ukvarjaš z družino tekom tedna, kot bi se sicer lahko oziroma kot se verjetno ukvarja nek 

povprečen človek. 

ELA: Mislim, da je predvsem pomanjkanje energije. Glede na to, da sem zaposlena v 

družinskem podjetju, se to pokaže predvsem v družinskem življenju. 

FILIP: Predvsem pomanjkanje energije, nespečnost ne, pogosto pa tudi slaba volja, kar se 

potem manifestira v odnosu do otrok. Ni dovolj potrpežljivosti z moje strani oziroma 

posebnega ukvarjanja z njimi. Ko pridem domov, običajno okrog sedmih, osmih zvečer, bi 

bilo najbolje nekam iti, bi bilo manj škode, tu mislim predvsem v odnosu do otrok, odvisno 

sicer od dneva. 

 

Po mnenju strokovnjakov ima na razvoj kariere staršev velik vpliv tudi družina. Kako na vaše 

delo in kariero gledajo ostali družinski člani? Se čutijo kakorkoli prikrajšane? 

ANA: So se že kar navadili, ker pri nas že dolgo tako funkcioniramo. Sama ne čutim, da so 

ostali družinski člani prikrajšani, lahko pa da se motim. Mislim, da se otroci sigurno ne, mož 

pa ja. 

BREDA: Mislim, da se vsi moški čutijo prikrajšane. Otroci, ko so majhni, mogoče ja, moj sin 

je zdaj pubertetnik in je še vesel, da me ni. Ko pa je bil mlajši, pa sigurno, sploh, ker ni bilo 

babice, da bi se ukvarjala z njim, prav tako ni bilo mene, in se je to poznalo predvsem v 

njegovem slabem sporazumevanju oz. govoru. Opažam, da te zdaj nadomestijo televizija, 

računalnik, kar je za otroke velika medvedja usluga, tukaj vidim problem. 

CVETKO: Po mojem mnenju se čutijo prikrajšane, vsaj včasih. Vendar pa pri takem poslu 

oziroma delu, ki ga človek opravlja, je to logično, da ni določene ure, nisi vedno na razpolago, 

ni dopusta, kadar bi si ga zaželel, ampak samo takrat, ko je to možno glede na naravo dela. 

DARKO: Jaz imam srečo, da žena dela v isti firmi, tako da vidi oziroma razume moje delo in 

me pri tem absolutno podpira. Se pa zagotovo to čuti, saj je povsem drugače, če prideš domov 

ob dveh, treh, ostane ti več prostega časa, si spočit, imaš čas za ukvarjanje z otroci. Tu gre 

predvsem za sklepanje kompromisov, nam zaenkrat ni hudega. 

ELA:Sedaj se ne čutijo več prikrajšane, so že odrasli. Zdaj smo vsi prišli do spoznanja, da od 

tega dela živimo in da tako pač je. Smo pa imeli težave v preteklosti, predvsem ko so bili 

otroci mlajši. Na srečo smo se s težavami pravočasno spopadli in jih tudi uspešno rešili. 

FILIP: Na nek način vzamejo to v zakup. Sreča je pač to, da ima žena vseeno bolj urejeno, v 

smislu osemurnega delovnega časa, delovno mesto ima bližje domu. Otroci pa te sigurno 

pogrešajo, kar se potem manifestira skozi številna vprašanja, predvsem, kdaj prideš domov, 

več je telefonskih klicev in podobno. Ja, sigurno se čutijo prikrajšane. 

 



 

 

Menite, da imate zaradi poklicne kariere manj zasebnega življenja? 

ANA: Mislim, da ja. 

BREDA: Ja. Vprašanje pa je, kaj je v današnjem času sploh normalno, glede na dolge 

delavnike. Če sta v družini oba starša na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu kot 

je to pri nas, ko naju vsak dan ni doma do šestih zvečer, potem je seveda manj zasebnega 

življenja. Tako pač je, pri nas smo že navajeni. 

CVETKO: Težko vprašanje, ker se človek s tem kar sprijazni. Nekaj manj ga je sigurno, 

ampak se da to rešit. Že če delaš več kot osem ur, ga je manj. Če pa delaš še ponoči, potem pa 

sploh. 

DARKO: Ja, v tem primeru je to tako, žal. 

ELA: Pri nas je malo zasebnega življenja, samo posel. 

FILIP: Sigurno. 

 

TEMA 3: ZASEBNO ŽIVLJENJE (družina, družinske obveznosti, gospodinjska 

opravila, družinske vrednote) 

Koliko članov šteje vaša družina? 

ANA: Moja družina šteje šest članov, imam štiri otroke. 

BREDA: Moja družina šteje tri člane, imam enega otroka. 

CVETKO: Moja družina šteje tri člane, imam enega otroka. 

DARKO:  Moja družina šteje štiri člane, imam dva otroka. 

ELA: Moja družina šteje štiri člane, imam dva otroka. 

FILIP: Moja družina šteje štiri člane, imam dva otroka. 

 

Družinsko delo razumemo kot vrsto dejavnosti, potrebnih za vsakdanje funkcioniranje 

družine. Sem sodijo: gospodinjsko delo, skrb za otroke, finančno-administrativna dela, 

tehnična (p)opravila, sorodstveno delo, itd. Kakšne so vaše družinske obveznosti glede na 

navedeno? 

ANA: Gospodinjska dela v večjem delu opravljam sama, skrb za otroke si deliva z možem, 

prav tako finančno-administrativna dela. Prav gotovo pa ne opravljam tehničnih opravil. Na 

splošno bi rekla, da si z možem deliva delo na pol. 



 

 

BREDA: Opravljam vsa gospodinjska dela, prav tako v večini skrbim za otroka, v celoti pa za 

finančno-administrativna dela, sorodstveno delo. Za tehnična opravila oziroma popravila pa v 

celoti skrbi mož. 

CVETKO: Glede na to, da sva oba v takem poslu, te zadeve usklajujeva. Včasih sodijo k 

meni tudi gospodinjska dela, skrb za otroke, tehnična opravila v celoti, odvisno pač od dneva 

in datuma. 

DARKO: Vsega po malem. Delo si z ženo popolnoma razdeliva, enkrat opravi določeno delo 

eden, drugič drugi, kar pomeni, da se vsak od naju loti vsakega od navedenih del, od kuhanja, 

pospravljanja, skrb za otroke. Ne morem reči, da eden dela nekaj, drugi pa drugo, vse je pač 

odvisno od časa, ki ga imava. Lahko rečem, da vsak polovico, mislim, da so družinske 

obveznosti pošteno razdeljene. 

ELA: V bistvu sem več ali manj sama za vse, razen tehničnih zadev. Te v celoti opravlja mož. 

FILIP: V primerjavi z ženo so moje družinske obveznosti bolj »mizerne«. V večji meri 

skrbim za okolico hiše, čez vikend pa se lotim tudi pomivanja, pospravljanja. Ja, v glavnem 

pa večino obveznosti opravi žena. 

 

Kakšno je vaše mnenje glede porazdelitve družinskih obveznosti v vaši družini (enakomerna 

delitev družinskega dela med partnerjema, v ravnovesju med vsemi družinskimi člani)? 

ANA: Kot sem že omenila, med partnerjema deljeno, otroke pa tudi počasi vključujeva, 

zaenkrat so še premajhni. 

BREDA: Menim, da gre za enakomerno porazdelitev, enostavno zahtevaš. Za dodatno pomoč 

v gospodinjstvu pa imamo tudi gospo, ki enkrat tedensko lika in gospo, ki prav tako enkrat 

tedensko pospravlja. 

CVETKO: Mislim, da je enakomerna, v ravnovesju, kolikor pač kdo lahko prispeva. Odvisno 

od časa, ki ga imamo na razpolago. Če sem odsoten dva, tri dni, potem ima žena več 

obveznosti, in obratno. 

DARKO: Enakomerne porazdelitve med vsemi družinskimi člani pri nas še ni, ker sta otroka 

še premajhna, med nama z ženo pa je povsem enakomerna porazdelitev. 

ELA: Recimo, da je porazdelitev enakovredna. 

FILIP: Če se izrazim v odstotkih, potem žena 80 odstotkov, jaz 20 odstotkov. 

 

Kdo poskrbi za družinske člane oziroma njihove obveznosti ob vaši celodnevni odsotnosti? 



 

 

ANA: Takrat mi pomagajo sorodniki, predvsem moja sestra ali nečakinja, ki je stara že več 

kot dvajset let. Imamo pa tudi gospo, ki pride enkrat tedensko počistit stanovanje, jo pa takrat 

vključimo tudi v varstvo otrok. 

BREDA: Otrok je takrat sam, žal. Zdaj je lažje, ker je že najstnik Ko je bil majhen, je včasih 

zanj poskrbela tašča oziroma njegova babica. Drugače pa kakor kdaj, sem tudi prekinila z 

delom, šla ponj v vrtec, skuhala kosilo, se ukvarjala z njim, potem pa delala ponoči. 

CVETKO: Običajno partnerka. 

DARKO: Žena. 

ELA: Mož ali tašča. 

FILIP: Običajno žena ali stari starši. 

 

Kaj vam pomenijo družinske vrednote (enakopravnost, zaupanje, odgovornost, sodelovanje, 

upoštevanje, itd. v lastni družini)? Jim lahko sledite? 

ANA: Na prvem mestu je zaupanje, nato odgovornost, sodelovanje, upoštevanje. 

Enakopravnost je na koncu, ker je težko. Tu mislim predvsem na enakopravnost pri delu, ki 

ga je potrebno opraviti. Če vem oziroma mislim, da jaz neko delo opravim bolje, potem je 

škoda v to siliti moža, ker vem, da ne bo na primer likal. Se pa sama ne vtikam v tehnična 

dela, ker mi ne ležijo. 

BREDA: Vse našteto se mi temelj, da sploh ostaneš v družini. Koliko komu uspeva in koliko 

ne, je pa drugo vprašanje. Zelo pomembno se mi zdi zaupanje, enakopravnost, odgovornost, 

tudi upoštevanje. Sodelovanje mogoče malo manj, ker si lahko najdeš nekoga drugega, da ti 

pomaga. 

CVETKO: Družinske vrednote mi veliko pomenijo, to je način življenja. 

DARKO: Mislim, da je vse navedeno absolutno pogoj za nek zdrav družinski odnos. Ti pojmi 

imajo definitivno prednost pred denarjem ali karkoli pač izhaja iz kariere. Meni je družina res 

na prvem mestu, zato družinskih vrednot nikakor ni za zanemariti. 

ELA: Poskušamo jim slediti. 

FILIP: Vsekakor jim poskušamo slediti, mislim, da nam kar uspeva. Je pa sigurno pomemben 

faktor, da si uravnotežen na drugih področjih. Če doma zadeve »ne štimajo«, je to težko 

odmisliti pri ostalem delu, in obratno. 

 

Menite, da zaradi vaše poklicne kariere ´trpi´ vaše družinsko življenje, ste vanj dovolj 

vključeni, želite kaj spremeniti? 



 

 

ANA: Rekla bi, da sem se začela zavedati, da trpi. Zato sem si načrtno zastavila, kaj in česa 

ne bom prenašala v domače okolje. Priznam pa, da mi je težko potegniti črto med službo in 

domom. Poskušam na nek način ozavestit to težavo in se zavestno trudim, da se moja 

poklicna kariera ne prenaša preveč v družinsko življenje. 

BREDA: Ne vem, tako sem se navadila, po moje bi mi že kar nekaj manjkalo, če ne bi bilo 

tako kot je sedaj. Mislim, da ne trpi. Mogoče, ko so otroci majhni ja, zdaj ko je že večji pa ne 

oziroma je lažje. Se mi je pa tudi že zgodilo, da so ostali družinski člani želeli, da odidem 

nazaj na delo, češ, da sem tam najbolj srečna. 

CVETKO: Zavedam se, da trpi. Vendar, če bi svojo poklicno kariero v bistvu »dal na stran«, 

bi potem trpelo družinsko življenje, v smislu materialnih dobrin, ker bi bilo manj denarja. To 

je vse povezano. Dandanes za solidno življenje rabiš tudi denar in tega imaš več, če več delaš.  

DARKO: Mislim, da je stanje, tako kot je trenutno, kar v redu. 

ELA: Zdaj je vse v redu, ker so otroci zrasli, Ko pa so bili mlajši, je bilo problemov bistveno 

več. 

FILIP: Nekoliko sigurno trpi. Mislim, da bi moral biti bolj prisoten npr. skozi neko domače 

delo, da delaš za službo zvečer, ko otroci spijo. Ampak zaenkrat še nekako gre. 

 

TEMA 4: INDIVIDUALNI PROSTI ČAS (sprostitev, zabava, športne aktivnosti) 

Individualni prosti čas je namenjen samo vam. Tu mislimo na čas, ki ostane, ko so opravljene 

poklicne, družinske in socialne obveznosti, to je čas, ki ga porabite za gledanje televizije, 

obisk kina, nakupovanje za zabavo, branje knjig, obiski kulturnih prireditev, srečevanje s 

prijatelji, srečanja s sorodniki, ukvarjanje s športom, itd. Kako običajno preživljate prosti čas, 

ki je namenjen samo vam? 

ANA: Pogosto šport – to mi je zelo pomembno, potem branje knjig, pogosto obiskujem 

prireditve, srečujem se s prijateljicami, obiskujem kino. Skušam si kar vzeti čas zase, vendar 

čutim, da bi ga potrebovala še več, zlasti sedaj. Včasih ga nisem potrebovala, zdaj pa mogoče 

res več. 

BREDA: Ukvarjam se s športom, sprehodi, vožnja s kolesom. Moja slaba točka je tudi 

nakupovanje za zabavo. Srečevanje s prijatelji ni tako pogosto kot bi si sama želela, saj tudi 

oni nimajo časa. Tudi če se že dogovorim s kakšno prijateljico za sprehod, ponavadi ta 

odpade, ker se ne moreva uskladiti glede časa. Velikokrat hodim sama, ker vem, da je to 

dobro za moje zdravje, zaradi dolgotrajnega sedenja imam že težave s hrbtenico. 

CVETKO: Da bi bil samo meni namenjen – težko. Recimo gledanje televizije, drugo skoraj 

odpade, se sicer ukvarjam tudi s športom, ampak to je skupaj z družino. 

DARKO: Največji delež mojega prostega časa zaseda tek, je tudi nekaj televizije, sigurno, kot 

sprostitev ob koncu dneva, ampak tek je glavni. Mogoče včasih tudi kakšna knjiga, če je čas. 



 

 

ELA: Z branjem, tekom, pa tudi druženje s prijatelji. 

FILIP: Pomemben del je recimo šport, če ne že samo ukvarjanje z njim, pa vsaj spremljanje 

bodisi v živo ali po televiziji. Druga stvar pa so določene dejavnosti, kakšna društva, sam sem 

tudi član folklorne skupine, kjer se človek lahko vsaj malo sprosti v krogu prijateljev. 

 

Kako skrbite za svojo psihofizično kondicijo in za svoje zdravje?  

ANA: Kot sem že omenila s športom, rekreacijo, vsaj trikrat tedensko, z branjem knjig – 

strokovna literatura, ne poklicna, taka, da razmišljaš o sebi, o lastnem jazu. 

BREDA: Šport, sprehodi, vse bolj zdrava prehrana, prebereš kakšno knjigo o teh stvareh. 

Ravno sedaj sem bila na delavnici na temo kako se premalo posvečamo sebi. Berem predvsem 

v postelji, vendar običajno kmalu zaspim. Je kar težko skrbeti za dobro formo. 

CVETKO: S prehrano, zdravo prehrano, nekaj s športom, kolesarjenjem, tek niti ne, pa 

smučanje pozimi. 

DARKO: Ravno s tekom najbolj. 

ELA: S tekom, običajno zjutraj, v okolici doma, po gozdu. 

FILIP: Za zdravje bolj slabo, razen šport, drugače pa veliko berem. 

 

Si privoščite dovolj počitka, spanca? 

ANA: Mislim, da ne, ker se zvečer težko umirim. To potem kompenziram preko vikendov, 

takrat pa spim predolgo. Ampak med tednom je pa definitivno premalo obojega. 

BREDA: Ja, mogoče, če bi bil ta spanec kvaliteten, če se človek ponoči ne bi zbujal. Kakor 

kdaj, odvisno od dnevnih problemov. 

CVETKO: Ja, si. 

DARKO: Bi ga bilo lahko več. 

ELA: Spanca dovolj, počitka pa ne. 

FILIP: Spanca dovolj, zdaj že. 

 

Kaj bi še radi počeli v vašem prostem času, pa vam do sedaj še ni uspelo? 

ANA: Jaz bi si želela še več branja knjig, udeleževanja kulturnih, zabavnih dogodkov, takšne 

stvari me veselijo. 



 

 

BREDA: Ja, sama s prijateljicami na dopust, vsaj za vikend, ampak moram prej še opraviti 

določene obveznosti. Si bom enkrat res privoščila, za nagrado sami sebi. 

CVETKO: Kaj pa vem, kaj bi še počel, nič posebnega. 

DARKO: Ja, ena stvar je sigurno. V svoj prosti čas bi lahko vključil več prijateljev. 

ELA: Se trudim, da mi uspeva. Trenutno nima neuresničenih želja. 

FILIP: Dosti je tega. Največja težava je, da imaš v glavnem samo željo, ki je vedno podlaga 

tudi v dejanski volji, da nekaj narediš. Ampak čez čas imaš samo še željo, ne pa tudi voljo to 

narediti. Recimo, človek se zelo hitro odvadi branja knjig in ko se enkrat odvadiš, je zelo 

težko zopet začeti brati, tudi ko imaš čas. Se je potrebno kar silit, to pa je kar težava. 

 

TEMA 5: USKLAJEVANJE OBEH PODROČIJ (usklajevanje, težave, dejavniki, 

pomoč države) 

Z vidika zasebnega, družinskega življenja je razmerje med delom in družino v konceptu 

usklajevanja dela in družine neenakovredno, pri čemer je sfera dela tista, ki prevzema 

dominantno mesto in diktira tudi vlogo družine v tem razmerju. Se strinjate s povedanim? 

Kakšno je vaše mnenje? 

ANA: Mislim, da diktira delo, tudi v družini, da. 

BREDA: Ja, se strinjam s povedanim. Zasebno življenje je stoodstotno podrejeno poklicnemu 

življenju, pri čemer se sploh ne vprašamo, zakaj je tako. Ko je otrok majhen, ga greš iskat v 

vrtec točno določeno uro, treba ga je nahranit, ko joka, se ukvarjaš z njim. Sedaj pa tega ni 

več. Včasih se zgodi, da tudi ne kuhaš, pozabiš na hrano in vse ostalo. Zdaj ko je otrok večji, 

ko si zna sam odpret hladilnik, pa vzame, kar mu ustreza. Pri meni sedaj tudi ni važno ob 

kateri uri stranka pokliče in pove kakšne težave ima, kaj želi, nikoli ne rečem ne, skušam mu 

takoj ugoditi, če se le da. Se je že zgodilo, da se nisem oglasila na telefon, ker je npr. zvonil 

ob nemogoči uri, v nedeljo popoldne, ampak potem sem imela slabo vest. Tu se vidi popolna 

podrejenost zasebnega življenja poklicnemu. 

CVETKO: Ja, se povsem strinjam s tem. 

DARKO: Ja, jaz se s tem strinjam, ker, če hočeš razvijati uspešno kariero, jo moraš na nek 

način postaviti na prvo mesto. Odvisno pa je od tipa in vrste službe, ki jo imajo posamezniki. 

Moja kariera zaenkrat še omogoča neko pravično oziroma smiselno porazdelitev. 

ELA: Ja, se popolnoma strinjam. Dan je dolg 24 ur, od tega se skoraj 12 ur z mislimi in 

fizično prisotnostjo posvečam delu. 

FILIP: Do neke mere se strinjam, ja. Poklicna kariera oz. delo diktira tempo. ja, družinsko 

življenje se prilagaja poklicnemu. 

 



 

 

Kakšen pomen pripisujete usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja? 

ANA: Bistven pomen. 

BREDA: Velik pomen, morata biti usklajena oba področja. Nujno je, da te družina podpira pri 

tvojem poklicnem delu, drugače se ne da zdržat. Če podpore v družini ni, kmalu nastane 

konflikt, predvsem mislim tu na partnerja. Eden dela, drugi je doma sam in težko razume, 

zakaj si toliko časa odsoten, zastavljajo se vprašanja kot npr. ali je res nujno toliko delati, itd. 

Pri meni sicer tega ni, ker sva oba v takem poslu, se pa dogaja, vem. 

CVETKO: Velik pomen, ker je pač nujno, moraš biti v dveh vlogah, poklicni in zasebni. 

DARKO: Ja, če je nekomu družina pomembna, absolutno tega ne sme zanemariti. Mislim, da 

je zelo pomembno, da posameznik zna usklajevati oboje. 

ELA: Prilagoditi se je treba. 

FILIP: Velik. Ker, če slabo usklajuješ oba področja, si sigurno še na slabšem. Se pravi, če 

dobro planiraš je vse lažje. 

 

Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem vaše poklicne kariere in zasebnega življenja? 

ANA: Jaz bi rekla, če ocenim od ena do pet, trojka. Morala bi znati bolj presekat, bolje ločiti 

delo in moje zasebno življenje ter bolje usklajevati ta družinski del, izkoristiti ostali čas samo 

za družino. Ko sem doma z družino, sem z mislimi že na službo, kar ni dobro. Sem srednje 

zadovoljna. 

BREDA: Sem kar zadovoljna. Sicer imam obdobje, ko se mi to ne zdi najboljše, je pa 

pomembno načrtovanje, da se s partnerjem dogovarjaš sproti, vnaprej, pomembno je 

dogovarjanje. 

CVETKO: Ja, mislim, da povsem zadovoljen človek ni nikoli. Kakor kdaj, odvisno od 

situacije. 

DARKO: Zaenkrat mislim da je dobra kombinacija, sem zadovoljen. 

ELA: Trenutno sem zadovoljna. Se pač trudiš na obeh področjih. 

FILIP: Solidno, ne preveč. Lahko pa bi bilo tudi slabše. 

 

Se pri usklajevanju obeh področij soočate s kakšnimi težavami, ovirami? Kateri dejavniki 

vplivajo na to? 

ANA: Soočam se z ovirami znotraj sebe, ne bi rekla tehnične ali kakšne druge težave, ovire v 

meni sami. 



 

 

BREDA: Mogoče je včasih težko. Predvsem tu mislim na partnerja, ko imam jaz čas, ga on 

nima ali obratno. 

CVETKO: Težko rečem, težave so dnevne, v bistvu ne. 

DARKO: V bistvu manj kot včasih. Odkar je tudi žena zaposlena v našem podjetju, razume 

delovanje tega podjetja, je veliko lažje. Ni težav. 

ELA: Ne, ni težav. 

FILIP: V mojem primeru je največja težava oddaljenost delovnega mesta. Vsakodnevno se 

vozim v Ljubljano, kar pomeni, da vsak dan porabim za vožnjo dve uri. To se mi zdi največja 

težava, ki mi poleg samega dela vzame veliko časa. 

 

Tudi država je v namen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja sprejela več 

zakonskih določil in mehanizme, ki omogočajo lažje usklajevanje kot npr. fleksibilno delo, 

prilagojen urnik dela, družinam prijazno podjetje, prilagojeni programi varstva otrok, itd. 

Kakšno je vaše mnenje o tem? 

ANA: Rekla bi, da tam, kjer je to možno, zelo podpiram, da se to zagotovi. Verjamem, da je 

veliko delovnih mest in poklicev, kjer to ni možno, ker je že vnaprej opredeljen delovni čas, 

kjer pa se to da, vsekakor podpiram. Mogoče bi moralo biti več posluha za delo od doma, 

menim, da lahko doma narediš veliko več, bolje, ker imaš mir, nič telefonov, ni drugih 

motečih dejavnikov. Tega pri nas ni oz. se še vedno ne upošteva. Pri nas šteje samo čas, ki je 

preživet na delovnem mestu, kjer se vsak dan ob prihodu na delo in odhodu z dela, registriraš. 

Kar pa se tiče varstva otrok sem imela slabe izkušnje. Vzgojiteljice so sicer bile super, pri tem 

smo imeli vedno srečno roko, problem je bil v zapiranju vrtca ob 16.uri. To je bil zame 

največji psihični pritisk, ko sem morala pred to uro zaključiti delo, iti v vrtec po otroke ali pa 

nekoga prositi, da jih gre iskat. S tem sem bila do letos najbolj obremenjena. Sedaj ko so vsi 

otroci že v šoli, sem se končno rešila tega groznega bremena. Ni mi več treba vsak dan misliti 

na to, kdo bo šel po otroke. Zdaj so v podaljšanem bivanju v šoli, večji otroci vzamejo mlajše, 

že tudi sami kaj naredijo doma, npr. domače naloge, otroci so dovolj samoorganizirani, kar se 

mi zdi super. 

BREDA: Mislim, da še vedno nimajo vsi vrtci prilagojenih programov varstva otrok, samo 

nekateri. Kar se tiče družinam prijaznih podjetij pa menim, da je to bolj na papirju. Mogoče je 

bilo v času, ko je bila večja gospodarska rast, ko je bila na splošno boljša situacija, ko so 

firme imele dobičke, trge, finančna sredstva, dobivale so kredite, takrat je bilo vse lažje, bilo 

je tudi več razumevanja. Zdaj pa ne vem, vse pogosteje se dogaja, da nikogar nič ne zanima, 

delo mora biti narejeno, ni več pomembno, koliko časa preživiš v službi, kdaj imaš planiran 

dopust, manj je tudi kolektivnih dopustov oz. se ti zamikajo, čeprav so bili planirani že pred 

enim letom ali pa jih sploh ni. Ugotavljam, da je v zadnjem letu situacija najhujša do sedaj, 

borba za vsak posel, nihče ne želi zamuditi priložnosti, če se mu ponudi. 



 

 

CVETKO:  Prilagojen urnik dela ali fleksibilno delo za nas v tem poslu pravzaprav ne pride v 

poštev. Če moram biti na terenu ob sedmih zjutraj, ali biti na sestanku v Ljubljani ob sedmih, 

osmih zjutraj, ne morem sam priti v službo ob osmih. Tudi če možnost obstaja, je vprašanje 

ali jo lahko zaposleni sploh izkoristi. 

DARKO: Jaz osebno glede tega nimam nobenih izkušenj. Da bi država kakorkoli vplivala oz. 

pomagala, mogoče v kakšnem podjetju. Bi pa rekel, da kakšnega posebnega vpliva verjetno 

nima. Če se samo podjetje zaveda, da je pač pomembno, da zaposleni znajo usklajevati oba 

področja, potem ne rabi države, da tako prakso uvede. Bi bilo pa verjetno fino, če bi mi 

podjetje zagotavljalo vrtec znotraj svojih prostorov, to bi bil definitivno velik korak naprej. 

Sicer z varstvom otrok tudi sedaj nimamo težav, ker je delovni čas vrtca prilagojen. Naš vrtec, 

kjer imamo v varstvu otroka je tudi popoldanski, odprt je do petih popoldne, tako da je glede 

tega dobro poskrbljeno. 

ELA: Kar se tiče pomoči države, na to se nisem nikoli opirala, izkoristila kakšne olajšave. Mi 

je pa v veliko pomoč mobilni telefon, ker je usklajevanje s strankami veliko lažje, vedno se 

lahko dogovorim ali stranka pride v firmo, ali moram jaz na teren. Otroci so bili vedno na 

prvem mestu, da sem najprej poskrbela za njih, sem pač sama uskladila delo in vse, pa je 

nekako šlo. 

FILIP: Mislim, da je eno kar država poskuša, drugo pa kaj dejansko pokaže praksa. Moja 

izkušnja iz tujega podjetja, v katerem delam je, da ta del nekako ne zaživi, v smislu, da bi to 

človeku kakorkoli olajšalo delo. 

 

Kako oz. na kakšen način bi lahko bolje in lažje usklajevali družinsko in poklicno življenje? 

ANA: Da bi bilo dovoljeno več dela od doma. Glede družinskega življenja pa mislim, da si 

mora vsak znotraj sebe razmejiti, si začrtat ta del. Imam zelo prilagodljivega partnerja, s 

katerim se dovolj dopolnjujeva. Včasih moram stopiti korak nazaj pri svoji karieri, da lahko 

on uspešneje vodi svojo karierno pot. To zame ni ovira, služba mi omogoča dovolj 

fleksibilnosti. 

BREDA: Verjetno bi se moralo veliko spremeniti. Mogoče bo bolje, ko bo situacija boljša, 

bolj stabilna, ko ne bo prihajalo do takih sprememb kot danes. 

CVETKO: Verjetno z manj dela, ampak trenutno pač ne gre drugače. Mogoče, če bi bil 

človek manj »zaprežen« v podjetju. 

DARKO: Še lažje bi bilo, ko bi imel še enega člana družine, v smislu varuške, in bi recimo ta 

del obveznosti, kot so pobiranje otrok iz vrtca, šole, prevzel nekdo drug. To bi bil en velik 

plus. 

ELA: Mislim, da mi kar uspeva. 

FILIP: Ja, težko. Na tak način kot delujem sedaj, težko. Bolje bi bilo le z menjavo službe, 

ampak potem bi verjetno šel en korak nazaj, nižje. 



 

 

 

Meja med zasebnim in poslovnim življenjem v današnjem hitrem tempu življenja postaja 

vedno bolj zabrisana, saj smo zaradi napredne tehnologije oziroma s sodobnimi 

komunikacijskimi orodji skoraj stalno dostopni, pojavljajo se nove oblike dela, ipd. Se 

strinjate s to trditvijo oz. kakšno je vaše mnenje? 

ANA: Povsem se strinjam. Tudi sama sem ves čas dosegljiva po telefonu, redno spremljam 

elektronsko pošto, tako v službi kot tudi doma. 

BREDA: Se strinjam, meja je čisto zabrisana. Dobivam sporočila po elektronski pošti na 

računalniku, preko mobilnega telefona, vsega je preveč. Problem je v tem, da vsakdo, ki ti 

pošlje sporočilo tudi pričakuje takojšen odgovor, ne glede na to ali si v službi, doma ali na 

dopustu. Nihče ne upošteva tvojega sporočila o odsotnosti (npr. sem na dopustu od takrat do 

takrat, na morju, itd.) Danes je povsem samoumevno, da se takoj oglasiš na telefon, ali v 

čimkrajšem času odgovoriš na prejeto sporočilo. Ker so taki časi, vsi želijo takoj ustrezen 

podatek, ne glede na to, kje sem. Ko stranko enkrat zavrneš, jo izgubiš. Danes pa je borba za 

vse stranke in si enostavno ne moreš privoščiti, da jo zavrneš. 

CVETKO: Se strinjam s tem. Vendar pa sem mnenja, da obstajajo določene naloge, pri 

katerih si s temi komunikacijami tudi zelo pomagaš. Pri opravljanju mojega posla so mi zelo 

dobrodošle, predvsem internet, ki mi omogoča vpogled situacije na terenu preko računalnika 

tudi od doma, slaba stran pa je, da si »vedno na vrvici«, ne izklopiš službenih zadev, tudi ko si 

doma. 

DARKO: Popolnoma se strinjam. 

ELA: Čisto se strinjam, ni meje. 

FILIP: Strinjam se. Čeprav morda malo starejši, mogoče že mi, to manj čutimo, novitete nas 

manj zanimajo, si manj dovzeten zanje kot mlajše generacije, ti so še bolj vpeti v to. 

 

TEMA 6: ZAKLJUČEK (dodatna pojasnila, zahvala za sodelovanje) 

Ali bi želeli na koncu še kaj dodati, pojasniti? 

ANA: Rekla bi, da je glavno vodilo pri vseh teh zadevah, da mora biti človek optimist. To je 

bistveno. Nikoli ni čisto idealno, ampak če greš z optimizmom naprej, se mi zdi, da pa je 

vedno nek rezultat, s katerim si na koncu zadovoljen. Če si optimist tudi osebnostno rasteš. 

BREDA: Biti vodja ali zasebnik, to je v bistvu tvoj način življenja. Tu ni izklopa, vedno si v 

pogonu, drugače ne gre, ker te potem enostavno ni. 

CVETKO: Ne, v bistvu ne. Če se zavedaš, da je tako poklicno življenje nujno, je pač to 

usklajevanje tisto, ki ga moraš oziroma poskušaš s čim manj minusi v privatnem življenju tudi 

izpeljati. Rešitev bi bila manj delati, vendar trenutno ni izvedljiva. 



 

 

DARKO: Ne v bistvu nič, smo vse povedali. 

ELA: Mislim, da so bila vprašanja zelo zanimiva. 

FILIP: V bistvu ne. Mogoče glede na temo moški – ženska. V okolju, kjer delam, v tuji firmi, 

je vloga žensk na vodstvenih, vodilnih mestih dosti težja oziroma jih je dosti manj tudi na 

izbiro. V matični državi, iz katere je naša firma, žensk na vodilnih mestih dejansko skorajda 

ni. En razlog, zakaj je temu tako, je v tem, da so take zahteve, da delo opravljajo moški, drugi 

razlog pa je, da se delodajalci zavedajo, da ko je ženska mlada, gre običajno kmalu na 

porodniški dopust. Takoj nastopi problem usklajevanja dela, zato se raje izogibajo 

zaposlovanju žensk. V drugih državah, kjer so podružnice, so razmere le malo drugačne, 

ampak kljub vsemu prevladujejo moški, ker je pač za delodajalca tako lažje. Ko izbiraš 

kandidata za vodilno mesto, veliko lažje oz. raje izbereš moškega. Dejstvo namreč je, da v 

tem našem tempu dela odsotnosti motijo proces delovanja. Tako pač je, žal. 

 

Pogovor z vami je bil zelo zanimiv. Najlepše se vam zahvaljujemo, najprej za vašo privolitev 

v sodelovanje pri raziskavi, za odgovore in vaš dragoceni čas, ki ste nam ga namenili. Hvala. 

  



 

 

Priloga 4: SKUPNI TRANSKRIPT S KATEGORIJAMI IN POJMI 

 

TEMA 1: SPLOŠNO (osnovni podatki, 

delovno mesto, razlike v spolu, vrednote) 

Pred začetkom pogovora vas prosimo za vaše 

osnovne podatke: starost, izobrazba, koliko 

delovne dobe imate? 

ANA: Stara sem 40 let, imam sedmo stopnjo 

izobrazbe (7/1) in 17 let delovne dobe. V 

podjetju sem zaposlena na delovnem mestu 

vodje marketinga in prodaje. 

BREDA: Stara sem 39 let, imam visoko 

strokovno izobrazbo in 20 let delovne dobe. 

Kot samostojni podjetnik posameznik 

opravljam dela s področja knjigovodstva, 

računovodstva in davčnega svetovanja. 

CVETKO: Star sem 55 let, imam višjo 

izobrazbo in 34 let delovne dobe. V podjetju 

sem zaposlen kot direktor področja in delniške 

družbe. 

DARKO: Star sem 33 let, po izobrazbi sem 

magister ekonomije. Imam 10 let delovne dobe. 

V zasebnem podjetju sem zaposlen na 

delovnem mestu direktorja oddelka. 

ELA: Stara sem 42 let, po izobrazbi sem 

inženir gradbeništva, imam 22 let delovne 

dobe. V zasebnem podjetju sem zaposlena kot 

vodja komerciale. 

FILIP: Star sem 39 let, po izobrazbi sem 

univerzitetni diplomirani ekonomist, imam 15 

let delovne dobe. Zaposlen sem v tujem 

podjetju na delovnem mestu vodje financ in 

kontrolinga. 

 

Prosili bi vas, da opišete delo, ki ga opravljate? 

ANA: Sem vodja marketinga in prodaje. 

Oddelek šteje 25 zaposlenih. Delo, ki ga 
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poklicna kariera 



 

 

opravljam je predvsem menedžiranje 

sodelavcev, in sicer sodelavcev v marketingu in 

prodaji, poleg tega pa je moje delo tudi 

konkretna prodaja, usklajevanje načrtov, 

planov za prihodnje leto, spremljanje 

realizacije v tekočem letu in tudi priprava 

marketinškega plana. Gre predvsem za 

strateško delo. 

BREDA: Imam svojo firmo s področja 

računovodskih, knjigovodskih del za podjetja 

in samostojne podjetnike. Med vsakodnevna 

dela sodijo obračunavanje davka na dodano 

vrednost, knjiženje prejetih in izdanih faktur, 

skratka vse knjigovodske listine, ki jih ima eno 

podjetje, po potrebi pa opravljam tudi davčno 

svetovanje. 

CVETKO: Sem direktor področja v podjetju, to 

je eno delo, drugo delo pa je vodenje delniške 

družbe. 

DARKO: Zaposlen sem v zasebnem podjetju 

kot direktor oddelka. Vodim skupino 40 

zaposlenih. Ukvarjamo se z implementacijo 

poslovnih rešitev podjetij. Moja naloga je, da 

najdem pravo pot, po kateri zaposleni 

maksimalno in učinkovito pripeljejo projekte, 

ki jih delamo, do konca. Ukvarjati se moram 

tudi s produktom, da sledimo produktu, da v 

končni fazi pridemo do nekega rezultata, ki ga 

lastniki tudi želijo. 

ELA: V zasebnem podjetju sem zaposlena kot 

vodja komerciale. To je družinsko podjetje. 

Moje naloge so predvsem izmere na terenu, 

izdelava predračunov, nabava materiala, stiki s 

strankami, kjer se dogovarjamo o poslu, 

izdelujem obračune del, poleg vsega 

navedenega pa vodim še materialno 

knjigovodstvo podjetja. 

FILIP: V tujem podjetju sem zaposlen kot 

vodja financ in kontrolinga. Dejansko gre za 

vodenje v dveh državah, Sloveniji in Hrvaški, 

in prodaje 
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kar pomeni, da sem odgovoren za kontrolinško 

poročanje (o rezultatih, procesih, strategiji, op. 

a.), odgovoren sem za finančno poslovanje ter 

tudi za računovodstvo, ki ga imamo sicer kot 

storitev v zunanjem podjetju. 

 

Kakšno je vaše mnenje o težavnosti zasedbe 

vodstvenega delovnega mesta  glede na spol? 

ANA: Menim, da je ženskam težje priti na 

vodstveno delovno mesto. Ženskam se je 

potrebno predvsem bolj dokazovati, da so 

sposobne opravljati tako delo. 

BREDA: Mislim, da je težje za žensko, ker 

težje usklajuje družino in posel. Opažam, da pri 

mlajši generaciji to ni nujno tako, ker tudi 

moški že znajo marsikaj narediti, se bolj 

vključujejo tudi v družinsko življenje, tako da 

je ženski na takem delovnem mestu potem 

lažje. 

CVETKO: Bi rekel, da je ženskam težje priti 

na tak položaj, vsaj pri nas, pri zdajšnji zasedbi 

uprave. 

DARKO: Mislim, da nima veze, kdo opravlja 

tako delo. Za ženske velja, da so vedno bolj 

prodorne, ni razlik, lahko ga opravljajo tudi 

ženske. 

ELA:  Je razlika. Pri nas v gradbeništvu sploh. 

Tudi določeni posli se dogovarjajo drugje, ne 

samo v poslovnih prostorih. 

FILIP: Ženskam je težje. 

 

Ste zadovoljni s svojim delom? Vas služba 

obremenjuje? 

ANA: Ja, sem zadovoljna s svojim delom. 

Kljub temu, da me služba obremenjuje, me na 

nek način tudi izpopolnjuje. 
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BREDA: Ja, služba me obremenjuje. Predvsem 

zaradi trenutnega stanja v družbi, opažam 

vedno več pesimizma pri strankah, prisotnost 

strahu, negotovost, sedaj je neko čudno stanje. 

Zaenkrat je sicer še v redu, ne vemo pa, kaj nas 

čaka. 

CVETKO: S svojim delom sem zadovoljen, 

služba me ne obremenjuje, kot običajno. 

DARKO: Sem zelo zadovoljen, čeprav me 

jasno tudi obremenjuje. Vsaka služba na nek 

način obremenjuje človeka. To je odvisno tudi 

od vsakega posameznika in od tega, kakšen je 

njegov prag obremenitve, koliko lahko prenese. 

ELA: Sem zadovoljna, čeprav je včasih težko. 

FILIP: Ja, služba me zelo obremenjuje, ampak 

načeloma sem zadovoljen. 

 

Katere so vam osebno najpomembnejše 

temeljne vrednote? (družina, delo, prijatelji, 

prosti čas, vera, politika) 

ANA: Na prvem mestu je družina, nato prosti 

čas, delo, prijatelji, vera, politika. 

BREDA: Ja, rekla bi, da so prijatelji na prvem 

mestu, ker se mi zdi, da ko ti je slabo ali hudo, 

da najdeš največ opore prav v prijateljih, s 

katerimi se lahko pogovoriš o problemih. Na 

drugo mesto bi mogoče postavila družino, 

čeprav je verjetno vsakomur,  ki se je odločil za 

družino, ta zelo pomembna, verjetno je na 

prvem mestu. Naslednji je prosti čas, nato delo, 

vera in politika. 

CVETKO: Meni osebno je najpomembnejša 

družina, nato prosti čas in delo, ostalo mi je 

manj pomembno. 

DARKO: Zagotovo je najpomembnejša 

družina, nato delo, tudi prijatelji so pomembni, 

nadalje prosti čas, ostalo manj. 
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ELA: Družina je na prvem mestu, nato delo, 

prijatelji, pa potem ostalo. 

FILIP: Mislim, da v tem vrstnem redu: družina, 

prijatelji, delo, ostalo manj pomembno. 

 

TEMA 2: POKLICNO ŽIVLJENJE (delo, 

kariera, službene obveznosti, odsotnost, 

stres, prosti dnevi) 

Prosimo če opišete kako poteka vaš običajni 

delovni dan? 

ANA: Običajno pridem v službo malo pred 

osmo uro zjutraj, zaključujem ob petih, šestih 

popoldne, odvisno od tega, kaj se tisti dan 

dogaja. Običajno sem v službi devet, deset ur. 

Obvezno si vzamem tudi čas za malico, ker 

mislim, da je ta sestavni in bistveni del mojega 

delavnika. 

BREDA: Z delom pričnem ob osmih zjutraj, 

končam pa, ko je delo za tisti dan narejeno. 

Običajno je to okrog 18. ure, prej redko. Ko 

pridem v službo, najprej čaj, kava, pogovor s 

sodelavko, ni strogo samo služba, nato pregled 

sporočil na računalniku, opravljanje določenih 

stvari glede na zakonske roke, ki jih je 

potrebno spoštovati, telefonski pogovori s 

strankami, itd. 

CVETKO: Vsakodnevno usklajevanje del v 

enotah, ki jih vodim, telefonski razgovori, 

pregled in sortiranje pošte, potrjevanje računov, 

obiski gradbišč na terenu, sestanki znotraj 

firme, zunaj firme, z investitorji itd. 

DARKO: Ko pridem na delo, najprej preverim 

sporočila, ki prihajajo skozi ves dan, dnevno 

prejmem približno dvesto sporočil. Nato pa 

opravljam običajna dnevna opravila, skrbeti 

moram za to, da delo poteka tekoče, da 

zaposleni delajo tako, kot se dogovorimo, 

skupaj rešujemo probleme, težave. Ko pride 

nek zaposleni do mene, se dogovorimo, kako 
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zadevo rešiti, kdo bo pri tem pomagal, kdo je 

tista prava oseba, na kakšen način naj 

pristopimo k stvari, kar pomeni, da procesi 

tečejo čim hitreje. Razmišljati moram o tem, da 

imamo dovolj dela, vključevati se moram tudi v 

področje prodaje, skrbeti moram, da imamo 

dober produkt, to pomeni, da se moram 

vključevati tudi v sam razvoj produkta. Moje 

delo je sestavljeno iz množice malih koščkov, 

ki razbijejo moj delovni dan. 

ELA: Z delom začnem zjutraj med sedmo in 

osmo uro. Najprej pogledam elektronsko pošto 

od prejšnjega dneva, uredim pošto. Vsak dan je 

drugačen, odvisno od tega, ali stranke pridejo k 

nam, ali moram na teren. Vedno pa se moj 

delovni dan zaključi šele zvečer. 

FILIP: Se pravi, start v zgodnjih jutranjih urah, 

usklajevanje dela na ta dan s podrejenimi, 

potem pa vse od operativnega dela do rednih 

sestankov ali z direktorji ali z lastniki, se pravi, 

nič posebnega, nekako po utečenem redu. 

 

Kako pogosto ste na službeni poti? 

ANA: Bi rekla, da na tem delovnem mestu 

manjkrat kot pa recimo moji sodelavci znotraj 

prodaje in marketinga, recimo enkrat na teden. 

BREDA: Bolj malo, razen ko so izobraževanja. 

CVETKO: Če se smatra službena pot področje, 

ki ga pač pokrivam – večje področje, najmanj 

vsak drugi dan. 

DARKO: Če štejemo službeno pot do 5 

kilometrov, 15 kilometrov – potem vsak dan. 

ELA: Skoraj vsak dan. 

FILIP: Recimo pet dni na mesec. 

 

Kako pogosto opravljate delo preko 8-urnega 

reševanje 

problemov 
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delovnega časa? 

ANA: Bi rekla da kar običajno, vsak dan. 

BREDA: Vsak dan. 

CVETKO: Redno, praktično vsak dan. 

DARKO: Vsak dan. 

ELA: Jaz imam, glede na to, da so poslovni 

prostori doma, deljen delovni čas, s kuhanjem 

in vsemi ostalimi obveznostmi. 

FILIP: Praktično vsak dan. 

 

Kako pogosto službene zadeve  opravljate 

doma (med tednom)? 

ANA: Opravljam jih zelo pogosto, recimo 

trikrat tedensko. Zvečer doma preberem 

elektronsko pošto, razmišljam o delu za 

naslednji dan, gledam za naprej. 

 BREDA: Ja, pogosto. Sploh takrat, ko se 

bližajo zakonski roki, izredne kontrole, 

neobičajne zadeve, nujne zadeve. 

CVETKO: Praktično vsaj polovico tedna. 

Popoldne poteka predvsem razno usklajevanje 

dela. 

DARKO: Recimo vsak drugi dan. 

ELA: Vsak dan, ne izklopimo. 

FILIP: Zelo pogosto. 

 

Vikendi (sobota, nedelja) so običajno prosti 

dnevi, namenjeni neslužbenim obveznostim. 

Velja to tudi za vas? 

ANA: Ja, na tem delovnem mestu, ki ga 

opravljam pol leta, bi rekla, da so kar prosti 

vikendi. Na prejšnjem delovnem mestu v 

proizvodnji, pa sem bila v službi tudi ob 
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sobotah. Sedaj imam načeloma proste vikende, 

je pa zato daljši delavnik med tednom. 

BREDA: Skušam imeti proste vikende, zato 

sem raje med tednom v službi cel dan. Vikendi 

so načeloma prosti, ja, ker drugače ne gre več, 

se ne da normalno funkcionirati. 

CVETKO: Odvisno je od letnega časa. Pozimi 

ni prostih vikendov, takrat so take akcije, da ni 

pomembno ali je vikend, noč, ni ure dneva, nič. 

DARKO: Vsak vikend se zgodi, da pogledam 

vsaj kakšno službeno elektronsko sporočilo, če 

je nujno tudi odgovorim nanj, včasih tudi sam 

kakšnega napišem, tako da sem redkokdaj čisto 

brez službenega dela med vikendom. 

ELA: Če smo doma, potem vikendi niso prosti. 

V primeru, da kam gremo, potem imamo 

vikend samo zase. 

FILIP: V začetku je zelo veljalo, sedaj malo 

manj. Načeloma se skušam izogibati delu med 

vikendom, kolikor se pač da. 

Za vodilna in vodstvena delovna mesta pogosto 

velja, da so precej stresna predvsem zaradi 

delovnega položaja, preobremenjenosti z 

delovnimi nalogami in drugih dejavnikov kot 

npr. konfliktnost vlog, medosebni odnosi, 

odgovornost za druge itd. Kako bi ocenili stres 

na vašem delovnem mestu? Na kakšen način ga 

obvladujete vi? 

ANA: Na mojem delovnem mestu je visoka 

stopnja stresa. Obvladujem ga s športom na 

prvem mestu, in sicer z rekreacijo večkrat na 

teden, definitivno pa z družino. 

BREDA: To delovno mesto je stresno, 

predvsem zaradi raznolikosti dela, zakonskih 

rokov, pogostih zakonskih sprememb, ki jim je 

potrebno slediti, različnosti listin, rutine je zelo 

malo. Stres obvladujem s športom. Predvsem s 

hojo, vsaj trikrat na teden okrog Trške gore, pa 
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tudi s kolesom. 

CVETKO: Delo je stresno, enkrat bolj, enkrat 

manj. Zadnja leta oz. zadnji čas je stres 

praktično vsakdanji spremljevalec. Od človeka 

pa je odvisno, kako ga obvladuje. Predvsem je 

tu potrebna umirjenost, pomembna je rutina, 

usklajevanje, pogovori. 

DARKO: Stres absolutno je, pogoji za stres so. 

Količina stresa pa je odvisna od lastnosti 

posameznika, kako ga dojema. Zase mislim, da 

stres dovolj dobro obvladujem. Pri tem mi 

pomaga šport, predvsem tek. 

ELA: Poskušam se »skulirati«, pa se zbrati, 

dokler delaš kar pozabiš na stres. 

FILIP: Stres se mi zdi kar precejšen, predvsem 

z vidika usklajevanja in različnih zahtev 

nadrejenih do mene, ki jih nato dejansko 

prenašam navzdol na svoje podrejene. Vedno je 

namreč razkorak med nekim želenim stanjem 

in dejanskim stanjem. Glede na čas, kakršen 

trenutno je, je stres kar velik. Obvladujem ga 

na različne načine, v glavnem je to šport, če se 

le da, nato družina. Dejansko se skušaš čim bolj 

osredotočiti na to, s čimer se trenutno ukvarjaš, 

da nisi več mentalno npr. v službi, tudi 

podzavestno ne. 

 

Kolikšen je vpliv stresnega življenja v službi na 

zasebno življenje in kako se to odraža pri vas 

(slaba volja, nezbranost, pomanjkanje energije, 

nespečnost)? 

ANA: Rekla bi, da se prenaša, da ne znam 

narediti črte. Imam občutek, da moški to bolje 

obvladujejo, sploh če pogledam svojega moža. 

Predvsem mislim tu na slabo voljo, pa tudi 

nespečnost. Nezbranost in pomanjkanje 

energije pa pri meni ne vplivata toliko. 

BREDA: Vse našteto ima vpliv. Nekateri to 

lažje prenašajo, drugi težje. Pri meni sigurno 

količina dela 
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vpliva, ker sem odgovorna za vse, pokrivam 

vsa področja. Nimam na primer pravne službe, 

kadrovske službe, težko je dobiti posel, sploh 

ker ne veš, ali bo plačan. Tudi to se mi dogaja. 

Če si v stresu ali doživiš šok, si bolj tiho, na 

srečo te potem doma pustijo pri miru, ker te 

poznajo, vedo da imaš probleme, ki se nanašajo 

na službo. 

CVETKO: Pri meni je to recimo slaba volja, 

včasih tudi nespečnost. 

DARKO: Pri meni je recimo stres v 

kombinaciji z utrujenostjo, kar pomeni, da se 

manj ukvarjaš z družino tekom tedna, kot bi se 

sicer lahko oziroma kot se verjetno ukvarja nek 

povprečen človek. 

ELA: Mislim, da je predvsem pomanjkanje 

energije. Glede na to, da sem zaposlena v 

družinskem podjetju, se to pokaže predvsem v 

družinskem življenju. 

FILIP: Predvsem pomanjkanje energije, 

nespečnost ne, pogosto pa tudi slaba volja, kar 

se potem manifestira v odnosu do otrok. Ni 

dovolj potrpežljivosti z moje strani oziroma 

posebnega ukvarjanja z njimi. Ko pridem 

domov, običajno okrog sedmih, osmih zvečer, 

bi bilo najbolje nekam iti, bi bilo manj škode, 

tu mislim predvsem v odnosu do otrok, odvisno 

sicer od dneva. 

 

Po mnenju strokovnjakov ima na razvoj kariere 

staršev velik vpliv tudi družina. Kako na vaše 

delo in kariero gledajo ostali družinski člani? 

Se čutijo kakorkoli prikrajšane? 

ANA: So se že kar navadili, ker pri nas že 

dolgo tako funkcioniramo. Sama ne čutim, da 

so ostali družinski člani prikrajšani, lahko pa da 

se motim. Mislim, da se otroci sigurno ne, mož 

pa ja. 

BREDA: Mislim, da se vsi moški čutijo 
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prikrajšane. Otroci, ko so majhni, mogoče ja, 

moj sin je zdaj pubertetnik in je še vesel, da me 

ni. Ko pa je bil mlajši, pa sigurno, sploh, ker ni 

bilo babice, da bi se ukvarjala z njim, prav tako 

ni bilo mene, in se je to poznalo predvsem v 

njegovem slabem sporazumevanju oz. govoru. 

Opažam, da te zdaj nadomestijo televizija, 

računalnik, kar je za otroke velika medvedja 

usluga, tukaj vidim problem. 

CVETKO: Po mojem mnenju se čutijo 

prikrajšane, vsaj včasih. Vendar pa pri takem 

poslu oziroma delu, ki ga človek opravlja, je to 

logično, da ni določene ure, nisi vedno na 

razpolago, ni dopusta, kadar bi si ga zaželel, 

ampak samo takrat, ko je to možno glede na 

naravo dela. 

DARKO: Jaz imam srečo, da žena dela v isti 

firmi, tako da vidi oziroma razume moje delo 

in me pri tem absolutno podpira. Se pa 

zagotovo to čuti, saj je povsem drugače, če 

prideš domov ob dveh, treh, ostane ti več 

prostega časa, si spočit, imaš čas za ukvarjanje 

z otroci. Tu gre predvsem za sklepanje 

kompromisov, nam zaenkrat ni hudega. 

ELA:Sedaj se ne čutijo več prikrajšane, so že 

odrasli. Zdaj smo vsi prišli do spoznanja, da od 

tega dela živimo in da tako pač je. Smo pa 

imeli težave v preteklosti, predvsem ko so bili 

otroci mlajši. Na srečo smo se s težavami 

pravočasno spopadli in jih tudi uspešno rešili. 

FILIP: Na nek način vzamejo to v zakup. Sreča 

je pač to, da ima žena vseeno bolj urejeno, v 

smislu osemurnega delovnega časa, delovno 

mesto ima bližje domu. Otroci pa te sigurno 

pogrešajo, kar se potem manifestira skozi 

številna vprašanja, predvsem, kdaj prideš 

domov, več je telefonskih klicev in podobno. 

Ja, sigurno se čutijo prikrajšane. 
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zasebnega življenja? 

ANA: Mislim, da ja. 

BREDA: Ja. Vprašanje pa je, kaj je v 

današnjem času sploh normalno, glede na dolge 

delavnike. Če sta v družini oba starša na 

vodilnem oziroma vodstvenem delovnem 

mestu kot je to pri nas, ko naju vsak dan ni 

doma do šestih zvečer, potem je seveda manj 

zasebnega življenja. Tako pač je, pri nas smo 

že navajeni. 

CVETKO: Težko vprašanje, ker se človek s 

tem kar sprijazni. Nekaj manj ga je sigurno, 

ampak se da to rešit. Že če delaš več kot osem 

ur, ga je manj. Če pa delaš še ponoči, potem pa 

sploh. 

DARKO: Ja, v tem primeru je to tako, žal. 

ELA: Pri nas je malo zasebnega življenja, samo 

posel. 

FILIP: Sigurno. 

 

TEMA 3: ZASEBNO ŽIVLJENJE (družina, 

družinske obveznosti, gospodinjska opravila, 

družinske vrednote) 

Koliko članov šteje vaša družina? 

ANA: Moja družina šteje šest članov, imam 

štiri otroke. 

BREDA: Moja družina šteje tri člane, imam 

enega otroka. 

CVETKO: Moja družina šteje tri člane, imam 

enega otroka. 

DARKO:  Moja družina šteje štiri člane, imam 

dva otroka. 

ELA: Moja družina šteje štiri člane, imam dva 

otroka. 
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FILIP: Moja družina šteje štiri člane, imam dva 

otroka. 

 

Družinsko delo razumemo kot vrsto dejavnosti, 

potrebnih za vsakdanje funkcioniranje družine. 

Sem sodijo: gospodinjsko delo, skrb za otroke, 

finančno-administrativna dela, tehnična 

(p)opravila, sorodstveno delo, itd. Kakšne so 

vaše družinske obveznosti glede na navedeno? 

ANA: Gospodinjska dela v večjem delu 

opravljam sama, skrb za otroke si deliva z 

možem, prav tako finančno-administrativna 

dela. Prav gotovo pa ne opravljam tehničnih 

opravil. Na splošno bi rekla, da si z možem 

deliva delo na pol. 

BREDA: Opravljam vsa gospodinjska dela, 

prav tako v večini skrbim za otroka, v celoti pa 

za finančno-administrativna dela, sorodstveno 

delo. Za tehnična opravila oziroma popravila 

pa v celoti skrbi mož. 

CVETKO: Glede na to, da sva oba v takem 

poslu, te zadeve usklajujeva. Včasih sodijo k 

meni tudi gospodinjska dela, skrb za otroke, 

tehnična opravila v celoti, odvisno pač od 

dneva in datuma. 

DARKO: Vsega po malem. Delo si z ženo 

popolnoma razdeliva, enkrat opravi določeno 

delo eden, drugič drugi, kar pomeni, da se vsak 

od naju loti vsakega od navedenih del, od 

kuhanja, pospravljanja, skrb za otroke. Ne 

morem reči, da eden dela nekaj, drugi pa drugo, 

vse je pač odvisno od časa, ki ga imava. Lahko 

rečem, da vsak polovico, mislim, da so 

družinske obveznosti pošteno razdeljene. 

ELA: V bistvu sem več ali manj sama za vse, 

razen tehničnih zadev. Te v celoti opravlja 

mož. 

FILIP: V primerjavi z ženo so moje družinske 

obveznosti bolj »mizerne«. V večji meri skrbim 
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za okolico hiše, čez vikend pa se lotim tudi 

pomivanja, pospravljanja. Ja, v glavnem pa 

večino obveznosti opravi žena. 

 

Kakšno je vaše mnenje glede porazdelitve 

družinskih obveznosti v vaši družini 

(enakomerna delitev družinskega dela med 

partnerjema, v ravnovesju med vsemi 

družinskimi člani)? 

ANA: Kot sem že omenila, med partnerjema 

deljeno, otroke pa tudi počasi vključujeva, 

zaenkrat so še premajhni. 

BREDA: Menim, da gre za enakomerno 

porazdelitev, enostavno zahtevaš. Za dodatno 

pomoč v gospodinjstvu pa imamo tudi gospo, 

ki enkrat tedensko lika in gospo, ki prav tako 

enkrat tedensko pospravlja. 

CVETKO: Mislim, da je enakomerna, v 

ravnovesju, kolikor pač kdo lahko prispeva. 

Odvisno od časa, ki ga imamo na razpolago. Če 

sem odsoten dva, tri dni, potem ima žena več 

obveznosti, in obratno. 

DARKO: Enakomerne porazdelitve med vsemi 

družinskimi člani pri nas še ni, ker sta otroka še 

premajhna, med nama z ženo pa je povsem 

enakomerna porazdelitev. 

ELA: Recimo, da je porazdelitev enakovredna. 

FILIP: Če se izrazim v odstotkih, potem žena 

80 odstotkov, jaz 20 odstotkov. 

 

Kdo poskrbi za družinske člane oziroma 

njihove obveznosti ob vaši celodnevni 

odsotnosti? 

ANA: Takrat mi pomagajo sorodniki, 

predvsem moja sestra ali nečakinja, ki je stara 

že več kot dvajset let. Imamo pa tudi gospo, ki 

pride enkrat tedensko počistit stanovanje, jo pa 
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takrat vključimo tudi v varstvo otrok. 

BREDA: Otrok je takrat sam, žal. Zdaj je lažje, 

ker je že najstnik Ko je bil majhen, je včasih 

zanj poskrbela tašča oziroma njegova babica. 

Drugače pa kakor kdaj, sem tudi prekinila z 

delom, šla ponj v vrtec, skuhala kosilo, se 

ukvarjala z njim, potem pa delala ponoči. 

CVETKO: Običajno partnerka. 

DARKO: Žena. 

ELA: Mož ali tašča. 

FILIP: Običajno žena ali stari starši. 

 

Kaj vam pomenijo družinske vrednote 

(enakopravnost, zaupanje, odgovornost, 

sodelovanje, upoštevanje, itd. v lastni družini)? 

Jim lahko sledite? 

ANA: Na prvem mestu je zaupanje, nato 

odgovornost, sodelovanje, upoštevanje. 

Enakopravnost je na koncu, ker je težko. Tu 

mislim predvsem na enakopravnost pri delu, ki 

ga je potrebno opraviti. Če vem oziroma 

mislim, da jaz neko delo opravim bolje, potem 

je škoda v to siliti moža, ker vem, da ne bo na 

primer likal. Se pa sama ne vtikam v tehnična 

dela, ker mi ne ležijo. 

BREDA: Vse našteto se mi temelj, da sploh 

ostaneš v družini. Koliko komu uspeva in 

koliko ne, je pa drugo vprašanje. Zelo 

pomembno se mi zdi zaupanje, enakopravnost, 

odgovornost, tudi upoštevanje. Sodelovanje 

mogoče malo manj, ker si lahko najdeš nekoga 

drugega, da ti pomaga. 

CVETKO: Družinske vrednote mi veliko 

pomenijo, to je način življenja. 

DARKO: Mislim, da je vse navedeno 

absolutno pogoj za nek zdrav družinski odnos. 

Ti pojmi imajo definitivno prednost pred 
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denarjem ali karkoli pač izhaja iz kariere. Meni 

je družina res na prvem mestu, zato družinskih 

vrednot nikakor ni za zanemariti. 

ELA: Poskušamo jim slediti. 

FILIP: Vsekakor jim poskušamo slediti, 

mislim, da nam kar uspeva. Je pa sigurno 

pomemben faktor, da si uravnotežen na drugih 

področjih. Če doma zadeve »ne štimajo«, je to 

težko odmisliti pri ostalem delu, in obratno. 

 

Menite, da zaradi vaše poklicne kariere ´trpi´ 

vaše družinsko življenje, ste vanj dovolj 

vključeni, želite kaj spremeniti? 

ANA: Rekla bi, da sem se začela zavedati, da 

trpi. Zato sem si načrtno zastavila, kaj in česa 

ne bom prenašala v domače okolje. Priznam pa, 

da mi je težko potegniti črto med službo in 

domom. Poskušam na nek način ozavestit to 

težavo in se zavestno trudim, da se moja 

poklicna kariera ne prenaša preveč v družinsko 

življenje. 

BREDA: Ne vem, tako sem se navadila, po 

moje bi mi že kar nekaj manjkalo, če ne bi bilo 

tako kot je sedaj. Mislim, da ne trpi. Mogoče, 

ko so otroci majhni ja, zdaj ko je že večji pa ne 

oziroma je lažje. Se mi je pa tudi že zgodilo, da 

so ostali družinski člani želeli, da odidem nazaj 

na delo, češ, da sem tam najbolj srečna. 

CVETKO: Zavedam se, da trpi. Vendar, če bi 

svojo poklicno kariero v bistvu »dal na stran«, 

bi potem trpelo družinsko življenje, v smislu 

materialnih dobrin, ker bi bilo manj denarja. To 

je vse povezano. Dandanes za solidno življenje 

rabiš tudi denar in tega imaš več, če več delaš. 

DARKO: Mislim, da je stanje, tako kot je 

trenutno, kar v redu. 

ELA: Zdaj je vse v redu, ker so otroci zrasli, 

Ko pa so bili mlajši, je bilo problemov bistveno 

družinski odnos 
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več. 

FILIP: Nekoliko sigurno trpi. Mislim, da bi 

moral biti bolj prisoten npr. skozi neko domače 

delo, da delaš za službo zvečer, ko otroci spijo. 

Ampak zaenkrat še nekako gre. 

 

TEMA 4: INDIVIDUALNI PROSTI ČAS 

(sprostitev, zabava, športne aktivnosti) 

Individualni prosti čas je namenjen samo vam. 

Tu mislimo na čas, ki ostane, ko so opravljene 

poklicne, družinske in socialne obveznosti, to 

je čas, ki ga porabite za gledanje televizije, 

obisk kina, nakupovanje za zabavo, branje 

knjig, obiski kulturnih prireditev, srečevanje s 

prijatelji, srečanja s sorodniki, ukvarjanje s 

športom, itd. Kako običajno preživljate prosti 

čas, ki je namenjen samo vam? 

ANA: Pogosto šport – to mi je zelo pomembno, 

potem branje knjig, pogosto obiskujem 

prireditve, srečujem se s prijateljicami, 

obiskujem kino. Skušam si kar vzeti čas zase, 

vendar čutim, da bi ga potrebovala še več, 

zlasti sedaj. Včasih ga nisem potrebovala, zdaj 

pa mogoče res več. 

BREDA: Ukvarjam se s športom, sprehodi, 

vožnja s kolesom. Moja slaba točka je tudi 

nakupovanje za zabavo. Srečevanje s prijatelji 

ni tako pogosto kot bi si sama želela, saj tudi 

oni nimajo časa. Tudi če se že dogovorim s 

kakšno prijateljico za sprehod, ponavadi ta 

odpade, ker se ne moreva uskladiti glede časa. 

Velikokrat hodim sama, ker vem, da je to dobro 

za moje zdravje, zaradi dolgotrajnega sedenja 

imam že težave s hrbtenico. 

CVETKO: Da bi bil samo meni namenjen – 

težko. Recimo gledanje televizije, drugo skoraj 

odpade, se sicer ukvarjam tudi s športom, 

ampak to je skupaj z družino. 

DARKO: Največji delež mojega prostega časa 
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zaseda tek, je tudi nekaj televizije, sigurno, kot 

sprostitev ob koncu dneva, ampak tek je glavni. 

Mogoče včasih tudi kakšna knjiga, če je čas. 

ELA: Z branjem, tekom, pa tudi druženje s 

prijatelji. 

FILIP: Pomemben del je recimo šport, če ne že 

samo ukvarjanje z njim, pa vsaj spremljanje 

bodisi v živo ali po televiziji. Druga stvar pa so 

določene dejavnosti, kakšna društva, sam sem 

tudi član folklorne skupine, kjer se človek 

lahko vsaj malo sprosti v krogu prijateljev. 

 

Kako skrbite za svojo psihofizično kondicijo in 

za svoje zdravje?  

ANA: Kot sem že omenila s športom, 

rekreacijo, vsaj trikrat tedensko, z branjem 

knjig – strokovna literatura, ne poklicna, taka, 

da razmišljaš o sebi, o lastnem jazu. 

BREDA: Šport, sprehodi, vse bolj zdrava 

prehrana, prebereš kakšno knjigo o teh stvareh. 

Ravno sedaj sem bila na delavnici na temo 

kako se premalo posvečamo sebi. Berem 

predvsem v postelji, vendar običajno kmalu 

zaspim. Je kar težko skrbeti za dobro formo. 

CVETKO: S prehrano, zdravo prehrano, nekaj 

s športom, kolesarjenjem, tek niti ne, pa 

smučanje pozimi. 

DARKO: Ravno s tekom najbolj. 

ELA: S tekom, običajno zjutraj, v okolici 

doma, po gozdu. 

FILIP: Za zdravje bolj slabo, razen šport, 

drugače pa veliko berem. 

 

Si privoščite dovolj počitka, spanca? 

ANA: Mislim, da ne, ker se zvečer težko 
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umirim. To potem kompenziram preko 

vikendov, takrat pa spim predolgo. Ampak med 

tednom je pa definitivno premalo obojega. 

BREDA: Ja, mogoče, če bi bil ta spanec 

kvaliteten, če se človek ponoči ne bi zbujal. 

Kakor kdaj, odvisno od dnevnih problemov. 

CVETKO: Ja, si. 

DARKO: Bi ga bilo lahko več. 

ELA: Spanca dovolj, počitka pa ne. 

FILIP: Spanca dovolj, zdaj že. 

 

Kaj bi še radi počeli v vašem prostem času, pa 

vam do sedaj še ni uspelo? 

ANA: Jaz bi si želela še več branja knjig, 

udeleževanja kulturnih, zabavnih dogodkov, 

takšne stvari me veselijo. 

BREDA: Ja, sama s prijateljicami na dopust, 

vsaj za vikend, ampak moram prej še opraviti 

določene obveznosti. Si bom enkrat res 

privoščila, za nagrado sami sebi. 

CVETKO: Kaj pa vem, kaj bi še počel, nič 

posebnega. 

DARKO: Ja, ena stvar je sigurno. V svoj prosti 

čas bi lahko vključil več prijateljev. 

ELA: Se trudim, da mi uspeva. Trenutno 

nimam neuresničenih želja. 

FILIP: Dosti je tega. Največja težava je, da 

imaš v glavnem samo željo, ki je vedno 

podlaga tudi v dejanski volji, da nekaj narediš. 

Ampak čez čas imaš samo še željo, ne pa tudi 

voljo to narediti. Recimo, človek se zelo hitro 

odvadi branja knjig in ko se enkrat odvadiš, je 

zelo težko zopet začeti brati, tudi ko imaš čas. 

Se je potrebno kar silit, to pa je kar težava. 
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TEMA 5: USKLAJEVANJE OBEH 

PODROČIJ (usklajevanje, težave, dejavniki, 

pomoč države) 

Z vidika zasebnega, družinskega življenja je 

razmerje med delom in družino v konceptu 

usklajevanja dela in družine neenakovredno, pri 

čemer je sfera dela tista, ki prevzema 

dominantno mesto in diktira tudi vlogo družine 

v tem razmerju. Se strinjate s povedanim? 

Kakšno je vaše mnenje? 

ANA: Mislim, da diktira delo, tudi v družini, 

da. 

BREDA: Ja, se strinjam s povedanim. Zasebno 

življenje je stoodstotno podrejeno poklicnemu 

življenju, pri čemer se sploh ne vprašamo, 

zakaj je tako. Ko je otrok majhen, ga greš iskat 

v vrtec točno določeno uro, treba ga je nahranit, 

ko joka, se ukvarjaš z njim. Sedaj pa tega ni 

več. Včasih se zgodi, da tudi ne kuhaš, pozabiš 

na hrano in vse ostalo. Zdaj ko je otrok večji, 

ko si zna sam odpret hladilnik, pa vzame, kar 

mu ustreza. Pri meni sedaj tudi ni važno ob 

kateri uri stranka pokliče in pove kakšne težave 

ima, kaj želi, nikoli ne rečem ne, skušam mu 

takoj ugoditi, če se le da. Se je že zgodilo, da se 

nisem oglasila na telefon, ker je npr. zvonil ob 

nemogoči uri, v nedeljo popoldne, ampak 

potem sem imela slabo vest. Tu se vidi popolna 

podrejenost zasebnega življenja poklicnemu.  

CVETKO: Ja, se povsem strinjam s tem. 

DARKO: Ja, jaz se s tem strinjam, ker, če 

hočeš razvijati uspešno kariero, jo moraš na 

nek način postaviti na prvo mesto. Odvisno pa 

je od tipa in vrste službe, ki jo imajo 

posamezniki. Moja kariera zaenkrat še 

omogoča neko pravično oziroma smiselno 

porazdelitev. 

ELA: Ja, se popolnoma strinjam. Dan je dolg 
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24 ur, od tega se skoraj 12 ur z mislimi in 

fizično prisotnostjo posvečam delu. 

FILIP: Do neke mere se strinjam, ja. Poklicna 

kariera oz. delo diktira tempo. ja, družinsko 

življenje se prilagaja poklicnemu. 

 

Kakšen pomen pripisujete usklajevanju 

poklicnega in zasebnega življenja? 

ANA: Bistven pomen. 

BREDA: Velik pomen, morata biti usklajena 

oba področja. Nujno je, da te družina podpira 

pri tvojem poklicnem delu, drugače se ne da 

zdržat. Če podpore v družini ni, kmalu nastane 

konflikt, predvsem mislim tu na partnerja. Eden 

dela, drugi je doma sam in težko razume, zakaj 

si toliko časa odsoten, zastavljajo se vprašanja 

kot npr. ali je res nujno toliko delati, itd. Pri 

meni sicer tega ni, ker sva oba v takem poslu, 

se pa dogaja, vem. 

CVETKO: Velik pomen, ker je pač nujno, 

moraš biti v dveh vlogah, poklicni in zasebni. 

DARKO: Ja, če je nekomu družina pomembna, 

absolutno tega ne sme zanemariti. Mislim, da je 

zelo pomembno, da posameznik zna usklajevati 

oboje. 

ELA: Prilagoditi se je treba. 

FILIP: Velik. Ker, če slabo usklajuješ oba 

področja, si sigurno še na slabšem. Se pravi, če 

dobro planiraš je vse lažje. 

 

Kako ste vi zadovoljni z usklajevanjem vaše 

poklicne kariere in zasebnega življenja? 

ANA: Jaz bi rekla, če ocenim od ena do pet, 

trojka. Morala bi znati bolj presekat, bolje ločiti 

delo in moje zasebno življenje ter bolje 

usklajevati ta družinski del, izkoristiti ostali čas 
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samo za družino. Ko sem doma z družino, sem 

z mislimi že na službo, kar ni dobro. Sem 

srednje zadovoljna. 

BREDA: Sem kar zadovoljna. Sicer imam 

obdobje, ko se mi to ne zdi najboljše, je pa 

pomembno načrtovanje, da se s partnerjem 

dogovarjaš sproti, vnaprej, pomembno je 

dogovarjanje. 

CVETKO: Ja, mislim, da povsem zadovoljen 

človek ni nikoli. Kakor kdaj, odvisno od 

situacije. 

DARKO: Zaenkrat mislim da je dobra 

kombinacija, sem zadovoljen. 

ELA: Trenutno sem zadovoljna. Se pač trudiš 

na obeh področjih. 

FILIP: Solidno, ne preveč. Lahko pa bi bilo 

tudi slabše. 

 

Se pri usklajevanju obeh področij soočate s 

kakšnimi težavami, ovirami? Kateri dejavniki 

vplivajo na to? 

ANA: Soočam se z ovirami znotraj sebe, ne bi 

rekla tehnične ali kakšne druge težave, ovire v 

meni sami. 

BREDA: Mogoče je včasih težko. Predvsem tu 

mislim na partnerja, ko imam jaz čas, ga on 

nima ali obratno. 

CVETKO: Težko rečem, težave so dnevne, v 

bistvu ne. 

DARKO: V bistvu manj kot včasih. Odkar je 

tudi žena zaposlena v našem podjetju, razume 

delovanje tega podjetja, je veliko lažje. Ni 

težav. 

ELA: Ne, ni težav. 

FILIP: V mojem primeru je največja težava 
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oddaljenost delovnega mesta. Vsakodnevno se 

vozim v Ljubljano, kar pomeni, da vsak dan 

porabim za vožnjo dve uri. To se mi zdi 

največja težava, ki mi poleg samega dela 

vzame veliko časa. 

 

Tudi država je v namen usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja sprejela 

več zakonskih določil in mehanizme, ki 

omogočajo lažje usklajevanje kot npr. 

fleksibilno delo, prilagojen urnik dela, 

družinam prijazno podjetje, prilagojeni 

programi varstva otrok, itd. Kakšno je vaše 

mnenje o tem? 

ANA: Rekla bi, da tam, kjer je to možno, zelo 

podpiram, da se to zagotovi. Verjamem, da je 

veliko delovnih mest in poklicev, kjer to ni 

možno, ker je že vnaprej opredeljen delovni 

čas, kjer pa se to da, vsekakor podpiram. 

Mogoče bi moralo biti več posluha za delo od 

doma, menim, da lahko doma narediš veliko 

več, bolje, ker imaš mir, nič telefonov, ni 

drugih motečih dejavnikov. Tega pri nas ni oz. 

se še vedno ne upošteva. Pri nas šteje samo čas, 

ki je preživet na delovnem mestu, kjer se vsak 

dan ob prihodu na delo in odhodu z dela, 

registriraš. Kar pa se tiče varstva otrok sem 

imela slabe izkušnje. Vzgojiteljice so sicer bile 

super, pri tem smo imeli vedno srečno roko, 

problem je bil v zapiranju vrtca ob 16.uri. To je 

bil zame največji psihični pritisk, ko sem 

morala pred to uro zaključiti delo, iti v vrtec po 

otroke ali pa nekoga prositi, da jih gre iskat. S 

tem sem bila do letos najbolj obremenjena. 

Sedaj ko so vsi otroci že v šoli, sem se končno 

rešila tega groznega bremena. Ni mi več treba 

vsak dan misliti na to, kdo bo šel po otroke. 

Zdaj so v podaljšanem bivanju v šoli, večji 

otroci vzamejo mlajše, že tudi sami kaj naredijo 

doma, npr. domače naloge, otroci so dovolj 

samoorganizirani, kar se mi zdi super. 
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BREDA: Mislim, da še vedno nimajo vsi vrtci 

prilagojenih programov varstva otrok, samo 

nekateri. Kar se tiče družinam prijaznih podjetij 

pa menim, da je to bolj na papirju. Mogoče je 

bilo v času, ko je bila večja gospodarska rast, 

ko je bila na splošno boljša situacija, ko so 

firme imele dobičke, trge, finančna sredstva, 

dobivale so kredite, takrat je bilo vse lažje, bilo 

je tudi več razumevanja. Zdaj pa ne vem, vse 

pogosteje se dogaja, da nikogar nič ne zanima, 

delo mora biti narejeno, ni več pomembno, 

koliko časa preživiš v službi, kdaj imaš 

planiran dopust, manj je tudi kolektivnih 

dopustov oz. se ti zamikajo, čeprav so bili 

planirani že pred enim letom ali pa jih sploh ni. 

Ugotavljam, da je v zadnjem letu situacija 

najhujša do sedaj, borba za vsak posel, nihče ne 

želi zamuditi priložnosti, če se mu ponudi. 

CVETKO: Prilagojen urnik dela ali fleksibilno 

delo za nas v tem poslu pravzaprav ne pride v 

poštev. Če moram biti na terenu ob sedmih 

zjutraj, ali biti na sestanku v Ljubljani ob 

sedmih, osmih zjutraj, ne morem sam priti v 

službo ob osmih. Tudi če možnost obstaja, je 

vprašanje ali jo lahko zaposleni sploh izkoristi. 

DARKO: Jaz osebno glede tega nimam 

nobenih izkušenj. Da bi država kakorkoli 

vplivala oz. pomagala, mogoče v kakšnem 

podjetju. Bi pa rekel, da kakšnega posebnega 

vpliva verjetno nima. Če se samo podjetje 

zaveda, da je pač pomembno, da zaposleni 

znajo usklajevati oba področja, potem ne rabi 

države, da tako prakso uvede. Bi bilo pa 

verjetno fino, če bi mi podjetje zagotavljalo 

vrtec znotraj svojih prostorov, to bi bil 

definitivno velik korak naprej. Sicer z varstvom 

otrok tudi sedaj nimamo težav, ker je delovni 

čas vrtca prilagojen. Naš vrtec, kjer imamo v 

varstvu otroka je tudi popoldanski, odprt je do 

petih popoldne, tako da je glede tega dobro 

poskrbljeno. 

ELA: Kar se tiče pomoči države, na to se nisem 
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nikoli opirala, izkoristila kakšne olajšave. Mi je 

pa v veliko pomoč mobilni telefon, ker je 

usklajevanje s strankami veliko lažje, vedno se 

lahko dogovorim ali stranka pride v firmo, ali 

moram jaz na teren. Otroci so bili vedno na 

prvem mestu, da sem najprej poskrbela za njih, 

sem pač sama uskladila delo in vse, pa je 

nekako šlo. 

FILIP: Mislim, da je eno kar država poskuša, 

drugo pa kaj dejansko pokaže praksa. Moja 

izkušnja iz tujega podjetja, v katerem delam je, 

da ta del nekako ne zaživi, v smislu, da bi to 

človeku kakorkoli olajšalo delo. 

 

Kako oz. na kakšen način bi lahko bolje in lažje 

usklajevali družinsko in poklicno življenje? 

ANA: Da bi bilo dovoljeno več dela od doma. 

Glede družinskega življenja pa mislim, da si 

mora vsak znotraj sebe razmejiti, si začrtat ta 

del. Imam zelo prilagodljivega partnerja, s 

katerim se dovolj dopolnjujeva. Včasih moram 

stopiti korak nazaj pri svoji karieri, da lahko on 

uspešneje vodi svojo karierno pot. To zame ni 

ovira, služba mi omogoča dovolj fleksibilnosti. 

BREDA: Verjetno bi se moralo veliko 

spremeniti. Mogoče bo bolje, ko bo situacija 

boljša, bolj stabilna, ko ne bo prihajalo do takih 

sprememb kot danes. 

CVETKO: Verjetno z manj dela, ampak 

trenutno pač ne gre drugače. Mogoče, če bi bil 

človek manj »zaprežen« v podjetju. 

DARKO: Še lažje bi bilo, ko bi imel še enega 

člana družine, v smislu varuške, in bi recimo ta 

del obveznosti, kot so pobiranje otrok iz vrtca, 

šole, prevzel nekdo drug. To bi bil en velik 

plus. 

ELA: Mislim, da mi kar uspeva. 

FILIP: Ja, težko. Na tak način kot delujem 
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sedaj, težko. Bolje bi bilo le z menjavo službe, 

ampak potem bi verjetno šel en korak nazaj, 

nižje. 

 

Meja med zasebnim in poslovnim življenjem v 

današnjem hitrem tempu življenja postaja 

vedno bolj zabrisana, saj smo zaradi napredne 

tehnologije oziroma s sodobnimi 

komunikacijskimi orodji skoraj stalno dostopni, 

pojavljajo se nove oblike dela, ipd. Se strinjate 

s to trditvijo oz. kakšno je vaše mnenje? 

ANA: Povsem se strinjam. Tudi sama sem ves 

čas dosegljiva po telefonu, redno spremljam 

elektronsko pošto, tako v službi kot tudi doma. 

BREDA: Se strinjam, meja je čisto zabrisana. 

Dobivam sporočila po elektronski pošti na 

računalniku, preko mobilnega telefona, vsega 

je preveč. Problem je v tem, da vsakdo, ki ti 

pošlje sporočilo tudi pričakuje takojšen 

odgovor, ne glede na to ali si v službi, doma ali 

na dopustu. Nihče ne upošteva tvojega 

sporočila o odsotnosti (npr. sem na dopustu od 

takrat do takrat, na morju, itd.) Danes je 

povsem samoumevno, da se takoj oglasiš na 

telefon, ali v čimkrajšem času odgovoriš na 

prejeto sporočilo. Ker so taki časi, vsi želijo 

takoj ustrezen podatek, ne glede na to, kje sem. 

Ko stranko enkrat zavrneš, jo izgubiš. Danes pa 

je borba za vse stranke in si enostavno ne 

moreš privoščiti, da jo zavrneš. 

CVETKO: Se strinjam s tem. Vendar pa sem 

mnenja, da obstajajo določene naloge, pri 

katerih si s temi komunikacijami tudi zelo 

pomagaš. Pri opravljanju mojega posla so mi 

zelo dobrodošle, predvsem internet, ki mi 

omogoča vpogled situacije na terenu preko 

računalnika tudi od doma, slaba stran pa je, da 

si »vedno na vrvici«, ne izklopiš službenih 

zadev, tudi ko si doma. 
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DARKO: Popolnoma se strinjam. 

ELA: Čisto se strinjam, ni meje. 

FILIP: Strinjam se. Čeprav morda malo 

starejši, mogoče že mi, to manj čutimo, 

novitete nas manj zanimajo, si manj dovzeten 

zanje kot mlajše generacije, ti so še bolj vpeti v 

to. 

 

TEMA 6: ZAKLJUČEK (dodatna pojasnila, 

zahvala za sodelovanje) 

Ali bi želeli na koncu še kaj dodati, pojasniti? 

ANA: Rekla bi, da je glavno vodilo pri vseh teh 

zadevah, da mora biti človek optimist. To je 

bistveno. Nikoli ni čisto idealno, ampak če greš 

z optimizmom naprej, se mi zdi, da pa je vedno 

nek rezultat, s katerim si na koncu zadovoljen. 

Če si optimist tudi osebnostno rasteš. 

BREDA: Biti vodja ali zasebnik, to je v bistvu 

tvoj način življenja. Tu ni izklopa, vedno si v 

pogonu, drugače ne gre, ker te potem 

enostavno ni. 

CVETKO: Ne, v bistvu ne. Če se zavedaš, da je 

tako poklicno življenje nujno, je pač to 

usklajevanje tisto, ki ga moraš oziroma 

poskušaš s čim manj minusi v privatnem 

življenju tudi izpeljati. Rešitev bi bila manj 

delati, vendar trenutno ni izvedljiva. 

DARKO: Ne v bistvu nič, smo vse povedali. 

ELA: Mislim, da so bila vprašanja zelo 

zanimiva. 

FILIP: V bistvu ne. Mogoče glede na temo 

moški – ženska. V okolju, kjer delam, v tuji 

firmi, je vloga žensk na vodstvenih, vodilnih 

mestih dosti težja oziroma jih je dosti manj tudi 

na izbiro. V matični državi, iz katere je naša 

firma, žensk na vodilnih mestih dejansko 

skorajda ni. En razlog, zakaj je temu tako, je v 
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tem, da so take zahteve, da delo opravljajo 

moški, drugi razlog pa je, da se delodajalci 

zavedajo, da ko je ženska mlada, gre običajno 

kmalu na porodniški dopust. Takoj nastopi 

problem usklajevanja dela, zato se raje 

izogibajo zaposlovanju žensk. V drugih 

državah, kjer so podružnice, so razmere le malo 

drugačne, ampak kljub vsemu prevladujejo 

moški, ker je pač za delodajalca tako lažje. Ko 

izbiraš kandidata za vodilno mesto, veliko lažje 

oz. raje izbereš moškega. Dejstvo namreč je, da 

v tem našem tempu dela odsotnosti motijo 

proces delovanja. Tako pač je, žal. 

 

Pogovor z vami je bil zelo zanimiv. Najlepše se 

vam zahvaljujemo, najprej za vašo privolitev v 

sodelovanje pri raziskavi, za odgovore in vaš 

dragoceni čas, ki ste nam ga namenili. Hvala. 

 

 

  



 

 

Priloga 5: ODNOSNO KODIRANJE – MISELNI VZOREC 

 

  



 

 

Priloga 6: PARADIGMATSKI MODEL 

 

usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja 

 

 

 

kariera in zasebno življenje 

vpliv kariere na individualni prosti 
čas 

vpliv družine na kariero 

vpliv kariere na družinsko 
življenje 


