
DRUŽINI 
PRIJAZNO PODJETJE

Podjetja in organizacije se v vedno večji meri zavedajo svoje družbene odgovornosti in vpliva, ki ga ima njihovo 
delovanje na zaposlene ter ostale deležnike. Zavedajo se, da za uspešnostjo podjetja stojijo zaposleni, ki so ključni 
deležniki podjetja. Njihovo zadovoljstvo in pripadnost sta bistvenega pomena za uspešen razvoj in rast. Učinki družbeno 
odgovornega sodelovanja z zaposlenimi niso le kratkoročni in trenutni, temveč prinašajo dolgoročne, pozitivne rezultate.

Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu 
upravljanja, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, 
ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše sodelovanje z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji, širi 
pa se tudi v druge države (Hrvaška, Srbija, Makedonija,...). 

ZAKAJ se podjetja odločajo za pridobitev certifikata?
DRUŽINI PRIJAZNI UKREPI IZBOLJŠUJEJO:   DRUŽINI PRIJAZNI UKREPI ZMANJŠUJEJO:

izkoristek vlaganja v zaposlene      fluktuacijo kadrov

pridobivanje in zadrževanje najboljših talentov    bolniške odsotnosti

krivuljo učenja in produktivnost     stres, mobing, izgorelost

pripadnost zaposlenih podjetju      število nesreč, povezanih z delom

organizacijsko kulturo in sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom  
      

KOMU je certifikat namenjen?
Pridobitev certifikata je namenjena podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam in združenjem z  
najmanj desetimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

KAKO poteka postopek certificiranja?
Skozi postopek certificiranja podjetje/organizacija določi in uresniči izbrane cilje ter ukrepe. Na podlagi notranje ocene 
dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca, v podjetju odločijo za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj 
je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja. Po pozitivni oceni izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta podjetje pridobi osnovni certifikat Družini prijazno 
podjetje. Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje 
pridobi polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga ohrani s tem, da izbere nove ukrepe za naslednje triletno obdobje. 
Podjetja se morajo v času postopka držati projektnega plana implementacije izbranih ukrepov ter aktivnosti, ki so jih 
določila. Skozi celoten postopek njihovo delo na podlagi letnih poročil spremlja ocenjevalec/svetovalec.

KOLIKO znaša strošek certifikata za podjetje?
Strošek pridobitve osnovnega certifikata je odvisen od velikosti prijavitelja ter statusa organizacije:

ŠTEVILO ZAPOSLENIH    LETNI PRIHODEK   
10 do 50      do 8,8 mio    
50 do 250     do 35 mio    
250 do 1250     do 175 mio    
1250 +        
 

PROFITNI PRIJAVITELJ  
1.850,00 € (brez DDV)  
3.100,00 € (brez DDV) 
4.300,00 € (brez DDV)  
5.500,00 € (brez DDV)  
 

NEPROFITNI PRIJAVITELJ
1.295,00 € (brez DDV)
2.170,00 € (brez DDV)
3.010,00 € (brez DDV)
3.700,00 € (brez DDV)

Ekvilib Inštitut 
Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana
t: 01 430 3751, e: info@ekvilib.org

www.ekvilib.org  

V certificiranje 
se je od leta 2006 
vključilo že preko 
250 slovenskih 
podjetij in 
organizacij.

certifikat@ekvilib.org 
www.certifikatdpp.si 

Ker verjamete v svoje zaposlene in jim stojite ob strani!

Certifikat

Strošek pridobitve polnega certifikata za obdobje treh let (od pridobitve osnovnega certifikata) znaša 2.800,00€ (brez DDV).


