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Spoštovana, spoštovani, 

Sektor za enake možnosti pri MDDSZ pripravlja mednarodno konferenco na temo usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu. Konferenca je del 

projekta Aktivni.Vsi, ki ga sofinancira Evropska komisija iz Programa za pravice, enakost in 

državljanstvo. V projektu sodelujemo MDDSZ, Občina Kamnik, Center za socialno delo Kamnik, OŠ 

Toma Brejca Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik ter Zdravstveni dom dr. Julija Polca kot partnerji 

na lokalni ravni in Islandski center za enakost spolov kot mednarodni projektni partner.  

Namen konference je predstaviti in deliti znanje, izkušnje in prakso različnih domačih ter tujih 

pristopov k bolj enakovredni delitvi skrbstvenega (in gospodinjskega) dela med zaposlenimi očeti in 

materami zlasti mlajših otrok. Govorke in govorci prihajajo z Islandije, Švedske, iz Velike Britanije 

ter Slovenije. Poleg prakse in izkušenj tujih držav bomo predstavili tudi nekaj zadnjih slovenskih 

raziskav na temo dejavnega očetovstva oziroma usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter 

spregovorili o tem, kako dejavni so slovenski očetje v praksi, kje so priložnosti in kje izzivi za 

delodajalce, da zaposlenim olajšajo usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, kaj s tem 

pridobijo delodajalci in kako lahko to temo naslovijo lokalna skupnost in njene institucije.  

Konferenca bo v torek, 24. maja 2016, v Golf Arboretum Volčji Potok
1
 (Golfska dvorana). 

 

Konferenca bo v slovenskem in angleškem jeziku, za prevajanje bo poskrbljeno. Udeležba je 

brezplačna, zaradi lažje organizacije dogodka so prijave obvezne (neprijavljenim, žal, ne bomo mogli 

zagotoviti udeležbe). Prijave sprejemamo do 19. maja 2016 po e-pošti pia.azman@gov.si.  

 

Vabljene in vabljeni! 

 

 

                                                           
1
 Golf Arboretum: Volčji Potok 43G, Radomlje (GPS koordinate 46.194775, 14.610057). Za parkirišča je poskrbljeno. Več: 

http://www.golfarboretum.si/GOLF_ARBORETUM,,o_nas,kako_do_nas_.htm 
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PROGRAM  

8.30 - 9.00 Registracija 

9.00 - 9.20 
 
Pozdravna nagovora 

 

 
 

 
Martina Vuk, državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Marjan Šarec, župan Občine Kamnik 

 

9.20 – 11.00 

 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja: kako to počnejo na Islandiji, v Združenem 
kraljestvu in na Švedskem? 

 

 

 
Islandski model starševskih dopustov 
Bergljot Þrastardóttir, Center za enakost spolov, Islandija 

Kako so starševski dopusti urejeni na Islandiji? Kakšna je vloga delodajalcev in kako se uzakonitev 
dejavnega očetovstva kaže v vsakdanjem življenju? 
 
Poskusi reform otroškega varstva in starševskega dopusta: primer Združenega kraljestva 
Jana Javornik, Univerza v Vzhodnem Londonu  

Kako je z usklajevanjem dela in družine v državi, ki ima eno najdražjih mrež vrtcev na svetu? Kako je 
z zaposlenostjo staršev? Kakšna je vloga delodajalcev in zakaj je očetovsko gibanje vedno bolj 
dejavno?  
 
Delo in skrbstveno delo na Švedskem: politike, praksa in posledice 
Katarina Boye, Švedski inštitut za družbeno raziskovanje, Univerza v Stockholmu 

Kakšna je švedska družinska politika in kako deluje sistem starševskih dopustov? Kako ta ureditev 
spodbuja moške za dejavno očetovstvo? Kako dopust za nego bolnega otroka vpliva na plače žensk 
in moških?  
 

11:00 – 11.20 Odmor za kavo 

11:20 – 13:00 
 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja: kako to počnemo v Sloveniji? 
 

 

 

 
Stanje in dobre prakse na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja 

Tatjana Kozjek, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani 

Kakšne negativne in pozitivne posledice zaznavajo slovenski delodajalci in zaposlene osebe zaradi 
slabega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja? Kaj lahko naredijo eni in kaj drugi? 
Raziskava projekta Inodel. 
 
Izzivi usklajevanja delovnega in zasebnega življenja za zaposlene očete in delodajalce v 
Sloveniji.  
Mojca Frelih, Mirovni inštitut 

Kako družinsko in poklicno življenje usklajujejo očetje na vodstvenih in vodilnih položajih in kako tisti v 
prekarnih oblikah zaposlitve? Kako to področje naslavljajo delodajalci? Raziskava in praksa projekta 
Očetje in delodajalci v akciji.  
 
„Saj mi kar pomaga!“  
Sonja Robnik, Sektor za enake možnosti, MDDSZ 

Kako si ženske in moški v Sloveniji delimo starševske ter gospodinjske obveznosti – smo pri delitvi še 
vedno tradicionalni? Raziskava o enakosti spolov v družinskem življenju in v  partnerskih odnosih.  
 

13:00 – 14:00 Kosilo  

14:00 – 15:15 
 
Spremembe v praksi: kako dejavni so očetje? (okrogla miza) 
 

 

 
Sodelujejo: 

 Mojca Rode Škrjanc, ravnateljica Osnovne šole Toma Brejca Kamnik    

 Renata Semprimožnik, v.d. direktorice, Vrtec Antona Medveda Kamnik 

 Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta 

 Marija Dobnikar, Center za socialno delo Kamnik  

 Andrej Del Fabro, v.d. direktorja Direktorat za družino, MDDSZ 

 

15:15 
 
Zaključek 

 

 


