
 

 

Vodje – začetek in konec vsega? 
 
Pogosto slišimo trditve v smislu, da se vsi veliki uspehi pa tudi neuspehi podjetja pričnejo pri vodstvu. 
Če to res drži, potem bo tudi držalo, da je predvsem od vodstva podjetij odvisno ali uspešno vodijo 
starejše zaposlene in ustvarjajo pogoje v katerih bodo srečni. Tako bi lahko strnili eno od glavnih 
ugotovitev druge delavnice v ciklu delavnic Zavzeti ASI. Ta je potekala 27. 9. 2017 v Polzeli, pod 
vodstvom mag. Jelice Lazarević Lajovic (kadrovska managerka leta 2017) ter Saše Mrak (urednica 
revije HR&M ter ustanoviteljica Inštituta za organizacijske rešitve IZOR). 
 
Uspešno vodenje starejših zaposlenih se mora začeti s strategijo. Izvajalki sta izpostavili, da so pogledi 

na starost in starejše različni, prav tako ni enotno opredeljene meje med srednjimi leti in starostjo. 

Zato je pri pripravi strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi pomembno, da se ne omejujemo na 

točno določeno starost zaposlenih. Pri tem svetujeta, da naj bo upravljanje s starejšimi zaposlenimi del 

poslovne strategije in vsebuje vse korake – v 1) politiko zaposlovanja, 2) strategijo razvoja starejših 

zaposlenih in prilagoditvenih ukrepov, 3) upokojevanje in izstop iz podjetja ter 4) alternativne možnosti 

sodelovanja s starejšimi.  

 

 
 

Kako pa (starejše) zaposlene pripraviti na spremembe? 

 

Predavateljici poudarjata, da je potem, ko je strategija postavljena, pomembno tudi samo vodenje in 

skrb, da se strategija uveljavlja tudi v praksi. Pri tem ima ključno vlogo prav vodstvo. Vodja mora biti 

sposoben upravljati spremembe, ki so ključne, da strategija zaživi. Zaposleni se bojijo sprememb zlasti, 

ker je v ozadju strah pred izgubo – izgubo nadzora nad okoliščinami in pogoji, ki smo jih imeli do sedaj. 

Zato je ključna naloga vodstva, da dobro in transparentno sporoči spremembe, da bodo zaposleni 

razumeli tri njihove ključne dejavnike:  

- Zakaj vpeljujemo spremembe? 
- Kako jih bomo vpeljali? 
- Kaj so te spremembe?  

 

Pri vpeljavi sprememb bosta, kot navajata mag. Lazarević Lajovic in ga. Mrak, dobrodošli tudi 

fleksibilnost vseh vpletenih ter uspešno upravljanje raznolikosti v podjetju. Pojasnili sta model 

Stari smo toliko, kolikor se 

večino časa obnašamo v 

določenih situacijah. (Ichak 

Adizes) 
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življenjskih ciklov podjetij (po Ichaku Adizesu, guruju s področja upravljanja sprememb). Primerjali sta 

ga z življenjskimi cikli človeka in pojasnili, da se staranje prične takrat, ko se ne znamo prilagajati 

spremembam.  

 

  
 

Res je skoraj vse v vodjih… 

 

Avtorici sta izpostavili, da ima res ključno vlogo vodja, ki naj ima jasno vizijo in strategijo, saj je 

odgovoren za spreminjanje in upravljanje sprememb. Pomembno je, da vodi z zgledom in navdihom in 

da ima tako imenovano pripisano moč (ne izhaja iz formalne pozicije, temveč iz karakterja in 

osebnosti). Dobri vodje so svojim zaposlenim mentorji in coachi ter imajo dobro razvito emocionalno 

inteligentnost. 

 

Da upravljanje s starejšimi zaposlenimi uspešno deluje, pa je pomembno, da ga živijo vsi. Zato je ključno 

medgeneracijsko sodelovanje, ki temelji na medgeneracijskem učenju, to pa zagotavlja prenos, 

izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. 

 

In končamo lahko z mislijo, da se čisto vse ne začne in konča pri vodjih. Tudi vsak zaposleni ima svoje 

odgovornosti in obveznosti in vsak od nas lahko prispeva k boljšemu medgeneracijskemu sodelovanju 

ter k rasti in učenju v vseh življenjskih obdobjih. 

 

 
 

Ljudje cenimo starine, jih 

vzdržujemo in smo zanje 

pripravljeni plačati več. Zakaj 

nimamo takšnega odnosa tudi do 

starejših zaposlenih? (mag. Jelica 

Lazarević Lajovic in Saša Mrak) 

Ključ do uspeha je solidarnost in 

medgeneracijsko sodelovanje, ki 

temelji na medgeneracijskem 

učenju. (mag. Jelica Lazarević 

Lajovic in Saša Mrak) 


