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Javni holding Ljubljana družini prijazno podjetje 
 
 

Ljubljana, 16. maj 2013 – Direktorica Javnega holdinga Ljubljana, Zdenka Grozde, je 
včeraj na slavnostni podelitvi v Mestnem muzeju, iz rok v. d. generalne direktorice 
Direktorata za družino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, mag. Ane Vodičar, prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, 
katerega nosilec je Ekvilib inštitut. Tako se je Javni holding Ljubljana pridružil več kot 
140 družbeno odgovornim slovenskim podjetjem in organizacijam, s preko 50.000 
zaposlenimi, ki so že vključena v projekt certificiranja.  
 
Na začetku leta 2013 je Javni holding Ljubljana, v skladu s strategijo podjetja in v želji povečanja 

zadovoljstva, motiviranosti in pripadnosti zaposlenih, začel s svetovalno-revizorskim postopkom 

pridobivanja osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. V okviru postopka je bil izdelan načrt 

vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega 

okolja, z namenom učinkovitejšega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Revizorski 

svet je 10. maja 2013 potrdil izvedbeni načrt implementacije izbranih ukrepov, zato je podjetje 

včeraj prejelo osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.  

Nosilec certifikata Družini prijazno podjetje je neprofitna nevladna organizacija Ekvilib inštitut, ki 

certifikat razvija v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, Konfederacijo sindikatov Slovenije 

Pergam, Združenjem delodajalcev Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije idr.. Med 

postopkom pridobivanja certifikata inštitut delodajalcu pomaga in svetuje pri izbiri in 

implementaciji ukrepov, ki zagotavljajo kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote 

bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod itd. ter povečanju zadovoljstva, motivacije in 

pripadnosti, kar ima tudi pozitivne ekonomske učinke.  

V obdobju med letoma 2011 in 2015 pridobitev osnovnega certifikata v višini 80 % stroškov 

pridobitve sofinancira Evropski socialni sklad. 

 

Podnapisa k priloženima fotografijama: 

- Foto 1: Zdenka Grozde med prejemanjem osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje 

(avtor fotografije: Janez Platiše) 

- Foto 2: Prejemniki certifikata Družini prijazno podjetje (avtor fotografije: Janez Platiše) 


