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Zaposleni dobijo jasno sporočilo da so
za podjetje pomembni
Novice - četrtek 12.12.2013
Avtor Jana Petkovšek Štakul

Podjetja ki skrbijo za čim boljše ravnotežje med službenim in zasebnim življenjem
bodo danes vnovič dobila nekaj več pozornosti saj bo Ekvilib Inštitut na
slovesnosti v Cankarjevem domu podelil osnovne in polne certifikate Družini
prijazno podjetje skupno 34 podjetjem. Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
bo prejelo 26 podjetij iz generacije 2012 in 2013 ki so certifikat pridobila s
pomočjo sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. Polni certifikat pa bo
dobila tretja generacija podjetij ki se je s sprejemom ukrepov zavezala k

izboljšanju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Letošnja novost je da
bodo podelili posebna priznanja ob podaljšanju polnega certifikata za naslednje tri
leta.

Kot vemo so pritiski na zmanjševanje stroškov dela v javnem sektorju zelo veliki. Plače se znižujejo napredovanja
so zamrznjena sistem nagrajevanja uspešnosti je ukinjen število zaposlenih se zmanjšuje delovne obveznosti
so ponekod izredno velike .kje naj potem zaposleni sploh še dobijo motivacijo za kvalitetno in ustvarjalno delo
Če je motivacija le še delovno mesto in plača na koncu meseca to ne more biti dovolj. Zato je pomembno da je
sodelovanje z zaposlenimi čimbolj kvalitetno na ostalih področjih pri organizacij dela vodenju timskemu delu
kariernem razvoju in seveda pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Zato smo toliko bolj veseli da se
vključujejo v certifikat tudi javne organizacije in upamo da jih bo še več kajti brez kvalitetnih javnih storitev
izgubljamo vsi. Glavni nosilec kvalitetnih javnih storitev pa so prav zaposlenih v teh ustanovah je poudaril Aleš
Kranjc Kušlan direktor Ekvilib Inštituta in vodja certificiranja. Letos je namreč med prejemniki osnovnega
certifikata Družini prijazno podjetje kar nekaj domov za ostarele javnih zavodov in en vrtec.
Do zdaj je osnovni certifikat prejelo več kot 170 slovenskih podjetij in organizacij polnega pa 44 podjetjih. Podjetja
lahko sredstva za pridobitev osnovnega certifikata prodobijo tudi iz Evropskega socialnega sklada ESS saj ta
prispeva kar 80 odstotkov preostanek ki znaša 886 80 evra pa podjetje samo. Sofinanciranje je zaenkrat
omogočeno le za pridobitev osnovnega certifikata. Letos je na voljo denar še za pet podjetij postopek pridobitve
sofinanciranja pa poteka po principu kdor se prej prijavi lahko prej dobi sredstva. Podjetja zato spodbujamo da
izkoristijo še zadnjo možnost v letošnjem letu in oddajo razpisno dokumentacijo je pojasnil Aleš Kranjc Kušlan.

Pridobitev certifikata in implementacija ukrepov ima na podjetje pozitivne ekonomske učinke ker se kot poudarja
Krajnc Kušlan poveča produktivnost saj so zaposleni bolj zbrani na delovnem mestu zmanjšuje se absentizem
boljša je organizacija dela in zmanjšajo se stroški povezani s fluktacijo zaposlenih. V celotnem postopku
pridobitve certifikata se velik poudarek daje notranjemu komuniciranju z zaposlenimi ki je ena od najbolj šibkih
točk upravljanja v slovenskih podjetjih. S pridobitvijo certifikata zaposleni dobijo jasno sporočilo da so za podjetje
pomembni ter da vodilnim ni vseeno za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih s
katerim je povezana tudi pripadnost podjetju organizaciji. Lažje lahko usklajujejo svoje poklicno in zasebno
življenje kar je bistvo certifikata Družini prijazno podjetje. Delo brez skrbi in stresa poveča njihovo motivacijo in
produktivnost.
Ob tem organizacija oziroma podjetje pridobi tudi na ugledu med poslovnimi partnerji in v širši javnosti kar ji med
drugim olajša tudi pridobivanje kvalitetnih kadrov. Ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je tudi poudarek
na vodjih in njihovemu načinu vodenja. Z implementacijo ukrepov vodilni pridobivajo nove načine delovanja in
nova znanja upravljanja s človeškimi viri. Vse te učinke lahko združimo v enega samega pa toliko bolj
pomembnega organizacija s tem zaposlenemu kaže da ga jemlje kot celostno bitje ki prinaša na delovno
mesto ne le roke in možgane temveč tudi srce in ki ni le številka v tabeli stroškov. In zaposleni takšen odnos zna
ceniti in vračati nazaj velikokrat tudi s srcem.

Kdo so prejemniki certifikatov

Z osnovnimi certifikati Družini prijazno podjetje se bodo lahko pohvalila podjetja Amis Armat Bayer DHL
Dom starejših Idila Dom Hmelina dom za starejše občane Dom Nine Pokorn Grmovje Dom Sv. Jožefa
Gen energija GKN Driveline Slovenija Goodyear Dunlop Sava Tires Hranilnica Lon Javni zavod Lekarna
Ljubljana redno finalistka Zlate niti Javno podjetje Marprom Komunala Novo mesto Lotrič Meroslovje
bronasta gazela 2012 in najboljši zaposlovalec med malimi podjetji v Zlati niti 2012 MDM Novo Nordisk

Obalni dom upokojencev Koper Paloma Registrator Snaga Splošna bolnišnica Celje Termoelektrarna
Brestanica Zavod poslovno proizvodna cona Tezno in Vrtec Hansa Christiana Andersena. Polne certifikate pa
bodo prejeli ELES Holding Slovenske elektrarne Splošna bolnišnica Brežice Kapitalska družba Kemijski
inštitut Ljubljanske mlekarne Modra zavarovalnica in Petrol.
Letošnja novost je da bodo podelili posebna priznanja ob podaljšanju polnega certifikata za naslednje tri
leta prejela pa ga bodo podjetja AJM okna-vrata-senčila Bolnišnica Golnik Družina Helios Infotehna
redno sodeluje v Zlati niti leta 2006 je bilo podjetje dolenjsko-posavska gazela Lek Poslovna skupina

Mercator Mikro+Polo IBM Slovenija RACIO družba za razvoj človeškega kapitala Si.mobil najboljši
zaposlovalec Zlate niti 2009 in 2010 med velikimi podjetji Študentski servis Ydria Motors in Zavarovalnica
Maribor finalistka Zlate niti 2011 in 2012 ki je bila vseh zadnjih šest let na seznamu najboljših
zaposlovalcev
Do sedaj smo podelili polne certifikate 44 slovenskim podjetjem in organizacijam. Ta podjetja so uspešno
implementirala izbrane ukrepe tekom treh let od pridobitve osnovnega certifikata dalje. Podjetja ki prejmejo
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