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Zakaj govorimo o usklajevanju?
 Uravnoteženo življenje: čas in energija ustrezno porazdeljena 

med delovnim/osebnim življenjem

 Pri usklajevanju plačanega dela/družinskega življenja se 
posamezniki soočajo s težavami.

 Pri mladih se problemi kopičijo, tudi zaradi povečanih tveganj 
na trgu delovne sile.

 Odnosi delo – družina se neprestano spreminjajo. Spremembe 
so neusklajene in neenakomerne. 

 Mnenje, da je usklajevanje delo/družinske obveznosti stvar 
posameznikov.



Kaj je družina?



Mikro okolje/

posameznik
Mezzo okolje /

podjetje

Makro okolje/

država
Pravni okvir

Bonitete

Davčna politika

Javne storitve

Zdravstvo

Šolstvo

Socialno 

varstvo

Organizacijska kultura

Osebna odgovornost

Vodenje

Usklajevanje dela in življenja

Celostni pristop, soodvisnost

Ravni usklajevanja zasebnega in 
poklicnega življenja



Osrednje teme družbene 
odgovornosti (smernice ISO 26000)

Sodelovanje z 

zaposlenimi



Kaj lahko naredi 
organizacija/podjetje

1. Ozavešča zaposlene o njihovih pravicah, povezanih z 
možnostmi usklajevanja poklicnega in zasebnega 
življenja.

2. Ustvarja organizacijsko kulturo in živi vrednote, ki 
omogočajo zaposlenim nesankcionirano (formalno in 
socialno) koriščenje obstoječih pravic.

3. Uvaja dobre prakse in omogoča  koriščenje ugodnosti 
vsem zaposlenim (DPP).

4. Izobražuje management, da podpira usklajevanje med 
delom in družino.

5. Preko konkretnih vzgledov spodbuja pozitivne 
spremembe.



Premik k 

organizaciji dela in poslovanja, ki bo 

zaposlenemu v 

največji meri pomagala

pri zadovoljevanju njegovih potreb

ne pa oteževala zadovoljevanje le teh.
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Družini prijazna organizacijska kultura

IZBOLJŠUJE:

- Izkoristek vlaganja v kadre

- Pridobivanje najboljših kadrov

- Zadrževanje najboljših kadrov

- Pripadnost zaposlenih podjetju

- Krivuljo učenja

- Produktivnost

- Sodelovanje med zaposlenimi in vodstvom

Družini prijazna organizacijska kultura

ZMANJŠUJE:

- Fluktuacijo kadrov

- Bolniške odsotnosti

- Število nesreč, povezanih z delom

- Strošek na enoto

- Stres, izgorelost

- mobing



Kaj je Certifikat Družini prijazno 
podjetje?

 Pridobitev Certifikata je revizorski postopek, katerega
namen je svetovanje delodajalcem katera orodja uporabljati
za boljše sodelovanje z zaposlenimi tudi v kontekstu
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

 Cilj: izboljšanje organizacije in delovnega okolja, 
 Učinek: lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, lažje zadovoljevanje človekovih potreb, izboljšan 
delovni proces

 Vpliv: vodenje z vestjo, pozitivni ekonomski učinki, 
družbeni učinki



Glavne prednosti sistema certificiranja Družini prijazno 
podjetje:

✓ ne nagrajuje/vrednoti trenutne situacije, temveč spodbuja
podjetje k izboljšanju le te

✓ je dolgoročno naravnan – podjetje spremljamo najmanj 9
let

✓Analiza delovnega okolja in procesa se naredi s pomočjo
referenčne skupine podjetja, ki predstavlja vse tipične  
delovne procese in potrebe zaposlenih

✓je primeren za katerokoli organizacijo, ne glede na velikost, 
naravo poslovanja ali organiziranost



Kaj je postopek pridobitve Certifikata Družini prijazno podjetje?

Večplasten inštrumentarij:

✓upravljavski inštrument za stalno izboljšanje zaposlenim 
prijaznega zaposlovanja

✓svetovalni postopek
✓revizorski postopek
✓prilagodljiv za različno velika podjetja in panoge
✓obsežen katalog praktičnih ukrepov
✓ukrepi so sistematizirani po osmih delovnih področjih
✓orodje družbene odgovornosti podjetij



Osnovni pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavitelji

 so registrirani in imajo sedež v Republiki Sloveniji;

 imajo najmanj 5 (pet) zaposlenih,

 niso v stečajnem postopku,

 spoštujejo vso veljavno delovno pravno zakonodajo. 



KAKO POTEKA POSTOPEK PRIDOBITVE 
CERTIFIKATA



PRIDOBITEV OSNOVNEGA CERTIFIKATA 

✓Izbor ukrepov za lažje usklajevanja poklica in zasebnega 
življenja zaposlenih

✓ trajanje 6 mesecev

PRIDOBITEV POLNEGA CERTIFIKATA

✓Implementacija izbranih ukrepov v praksi
✓Trajanje 3 leta

OHRANITEV POLNEGA CERTIFIKATA

✓Implementacija 3 novih ukrepov v praksi in izvajanje 
„starih“ ukrepov
✓Trajanje 3 leta 



6 mesecev

OSNOVNI 
CERTIFIKAT

1. ocenjevalno
svetovalna 
delavnica

2. svetovalna 
analiza

predstavitev izbora
vodstvu

POLNI 
CERTIFIKAT

3 leta

priprava plana 
implementacije

2. letno poročilo1. letno poročilo končno poročilo

1. letni obisk
s strani svetovalca

revizija
s strani revizorja

2. letni obisk
s strani svetovalca

Revizorski
svet

Prijava 
in
pogodba

nova 
pogodba

Dodeljeni svetovalec

1. TRILETNI CIKEL

podpis nove pogodbe



Katalog ukrepov
PODROČJA
✓Delovni čas
✓Organizacija dela
✓Delovno mesto (prostorska prožnost 

delovnega mesta)
✓Politika informiranja in 

komuniciranja
✓Veščine vodstva (strategija/filozofija 

vodenja)
✓Razvoj kadrov
✓Struktura plačila in nagrajevani 

dosežki
✓Storitve za družine

OBVEZNI UKREPI

✓ Komuniciranje z zaposlenimi

✓ Komuniciranje z zunanjo javnostjo

✓ Raziskave med zaposlenimi
usklajevanju dela in družine

✓ Izobraževanje vodij na področju
usklajevanja dela in družine

✓ Tim za usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja (če več kot 50 
zaposlenih)



Pridobitev osnovnega certifikata

Katalog ukrepov

V prvem triletju = obvezni + (vsaj) 5 izbranih ukrepov 

Za drugo triletje = (vsaj) 3 izbrani ukrepi

Projektna skupina podjetja

- 3 do 12 članov

- predstavljajo tipične 

delovne procese

- uravnoteženi po spolu, 

- skrbstvenih obveznostih

- predstavniki sindikata/SD

- kadrovska služba

- srednje vodstvo

Svetovalec

Vodi proces

Uprava/vodstvo



STROŠEK CERTIFICIRANJA

Pridobitev osnovnega certifikata

-strošek ocenjevalca/svetovalca v obsegu kot ga predvidevajo 
Pravila 

- zaključno oceno revizorskega sveta
- koordinacijo postopka 
- strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka
- zaključno svečano podelitev osnovnega certifikata
- izobraževanje notranjih ocenjevalcev / svetovalcev

Število zaposlenih
Neprofitni prijavitelj/javni 

sektor

5 do 50 2.900,00 € + DDV

50-250 4.600,00 €+ DDV

250- 6.500,00 €+ DDV



Pridobitev polnega certifikata

-dva svetovalna dneva pri prijavitelju,
- koordinacijo in evalvacijo celotnega postopka,
- končno revizijo,
- organizacijo dveh strokovnih tematskih srečanj letno za 
dve osebi (12 kotizacij),
- organizacijo in udeležbo na dveh strokovnih spletnih 
seminarjih letno za eno osebo,
- strokovno evalvacijo in diseminacijo postopka,
- javno podelitev polnega certifikata,
- 4 izvode spletnih novic letno.

Strošek pridobitve polnega certifikata

3.900,00 € + DDV



Prijavna dokumentacija

 Prijavnica za vključitev v postopek pridobitve osnovnega 
certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2022

 Uvodni vprašalnik



Nadaljnje informacije:

www.certifikatdpp.si
www.ekvilib.org

Ekvilib Inštitut

E mail: petra@ekvilib.org
spela@ekvilib.org

Tel: 01 430 37 51

http://www.certifikatdpp.si/
http://www.ekvilib.org/
mailto:petra@ekvilib.org
mailto:spela@ekvilib.org

