
 

 

Aktiviranje potenciala 45+ 

Od oblikovanja do izvedbe strategije za upravljanje starejših zaposlenih 

(Mag. Sergeja Planko, Partner team in Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod Zaposlise) 

Demografske projekcije za prihajajoča leta so takšne, da se bodo morala naša podjetja vedno bolj 
načrtno ukvarjati s starejšimi zaposlenimi. Zato se je na delavnicah 3. aprila v Novi Gorici in 10. aprila 
v Celju z naslovom Aktiviranje potenciala 45+ izpostavil pomen izdelave in operacionalizacije 
strategije za uspešno upravljanje starejših zaposlenih in predstavil Katalog ukrepov za učinkovitejše 
upravljanje s starejšimi zaposlenimi, ki je v prvi vrsti namenjen podjetjem kot usmeritev pri ravnanju 
s starejšimi zaposlenimi.  Prav tako so se predstavile kompetence bodočnosti, stereotipi o starejših, 
ki v večini primerov niti ne veljajo in načini motiviranja starejših. Pa tudi, kje je moč kadrovika in 
vodij in kako doseči, da postane kadrovska služba strateški partner podjetja in ne zgolj 
administrativna pomoč.  

Postajamo vse bolj dolgoživa družba. Na demografskem področju se dogajajo spremembe, ki 
pomembno vplivajo tudi na področje delovne sile. S staranjem prebivalstva se povišuje tudi povprečna 
starostna struktura zaposlenih. S precej zrelo starostno strukturo se srečujejo predvsem velika, 
tradicionalna podjetja, kjer je stopnja fluktuacije nizka, kar pomeni, da se ob nespremenjenem obsegu 
zaposlovanja, pretok delovne sile skoraj ne spreminja in tako se skupaj z leti delovanja podjetja, stara 
obstoječa delovna sila.  

 

Manjša in predvsem mlajša podjetja (npr. start up podjetja), se bodo s problematiko staranja 
prebivalstva soočala z zamikom, ko bodo z rastjo in širitvijo, intenzivno dodatno zaposlovala in se bodo 
(ali se delno že), soočala s pomanjkanjem ustrezne delovne sile.  
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Posledica staranja prebivalstva je tudi vedno plitkejši bazen potencialne delovne sile, saj v zaledju 
ni dovolj mladih, ki bi v zadostni meri zapolnili kadrovsko vrzel, svoje prispevajo deficitarni poklici 
in drugačni načini dela.  

 Kadroviki kot glasniki zavedanja nadgradnje drugačnega razvoja in 
vodenja zaposlenih 

Navedena dejstva bodo intenzivno vplivala tudi na razsežnosti vsebinskega delovanja kadrovskega 
področja v podjetjih. Kadrovski strokovnjaki v podjetjih bodo namreč morali postati prvi glasniki 
zavedanja nadgrajene vloge kadrovske funkcije tudi v smislu upravljanja aktivnega staranja zaposlenih 
v podjetjih. So namreč tisti strokovnjaki, ki imajo dovolj zavedanja in kompetenc, da začnejo vodstva 
podjetij aktivno opozarjati na potrebne spremembe, ki posegajo tudi v strateško polje podjetja. 

Razširjena vloga kadrovske funkcije pa zahteva tudi nova znanja in pristope s področja upravljanja 
aktivnega staranja zaposlenih.  

 V ta namen je potrebno razširiti predvsem znanje: 

1) Kako se navedenega pristopa lotiti praktično? 
Pred oblikovanjem strategije upravljanja starejših v podjetju, je potrebno opredeliti, kdo so pri 
nas starejši zaposleni, kakšen vpliv imajo nastajajoče demografske spremembe na naše 
delovanje in na kakšen način želimo v našem podjetju pristopati do starejših zaposlenih. Za 
učinkovito in načrtno upravljanje starejših zaposlenih, je ključnega pomena, da postane to 
pristop, oz. usmerjenost, ki ima podporo v najvišjem vodstvu in se začne preko spreminjanja 
organizacijske kulture in odnosa so staranja in starejših zaposlenih. 

2) Kakšne so povezave z obstoječimi kadrovskimi sistemi v podjetju? 
Upravljanje starejših zaposlenih predstavlja nov pogled in fokusirani pristop znotraj kadrovske 
funkcije. Pomembno je poudariti, da je smiselno, če je upravljanje starejših zaposlenih v čim 
večji meri integrirano v obstoječe kadrovske sisteme, ki se po potrebi vsebinsko razširijo in 
nadgradijo s tematikami in vsebinami, ki se nanašajo na ravnanje s starejšimi zaposlenimi. 
Neracionalno in neučinkovito bi bilo, če bi uvajali pristope, ki metodološko in vsebinsko ne 
izkoristijo obstoječih funkcionalnih kadrovskih izhodišč.    

3) Na kakšen način oblikovati strategijo upravljanja starejših, kaj vsebuje in predvsem, kako jo 
operacionalizirati?  
Pri oblikovanju strategije upravljanja starejših zaposlenih je pomembno, da se je lotimo 
sistemsko, s primerno oblikovanimi metodološkimi izhodišči. Kot prvo fazo bi lahko navedli 
posnetek obstoječega stanja, oz. analizo. V analizi stanja pridobimo zgoščene podatke o tem, 
kakšno je trenutno stanje na proučevanem področju v našem podjetju. Ob vpogledu v realno 
trenutno stanje in ugotovljeno problematiko, določimo ciljne parametre po izbranih vsebinskih 
kategorijah. Ciljno stanje se lahko opredeli za različne časovne intervale (kratkoročno, ali tudi 
dolgoročno) in različne nivoje starejših zaposlenih v podjetju. Ob identificiranih ciljih in 
omejitvah, se pripravi konkreten akcijski načrt, ki nam pomaga pri operacionalizaciji strategiji 
in implementaciji potrebnih ukrepov in drugih aktivnosti. Pri željenemu stanju je priporočljivo 
izbrati ravno pravo mero ambicioznosti in drznosti, predvsem pa je potrebno strategijo 
ustrezno skomunicirati med zaposlene.  

4) Kakšen je pri tem vpliv organizacijske kulture, stereotipnega odnosa do starejših?   
Ustrezna organizacijska kultura predstavlja izhodišče za implementacijo ukrepov za upravljanje 
starejših zaposlenih tudi v vsakdanje organizacijsko delovanje. V ozadju je namreč zelo 
pomembno tudi to, kakšen odnos imamo do starejših, ali v našem podjetju obstajajo stereotipi, 
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ki so starostno, spolno ali kako drugače pogojeni. Če starejše zaposlene na kakršenkoli način 
zapostavljamo, ali neenakovredno obravnavamo, moramo pričeti z zavedanjem in 
odpravljanjem takšnega vedenja, na vseh nivojih. Ključno je, da se opredeli, kakšno je v našem 
podjetju organizacijsko zaželeno vedenje in ga tudi dejansko spodbujamo in izvajamo – z 
zgledom.   

5) Kako oblikovati ustrezne oblike vodenja, da bomo spodbujali medgeneracijsko povezovanje 
in sodelovanje, in višali produktivnost vsakega posameznika posebej?  
Spremembo organizacijske klime, odnosov in vedenja posameznikov, lahko začnemo 
spreminjati preko drugačnega, ciljno usmerjenega vodenja. Vodje imajo zelo pomembno vlogo 
pri uvajanju principov upravljanja starejših zaposlenih v podjetju. Če želimo, da vodje dobro 
opravijo svojo nalogo, jih moramo najprej opremiti z ustreznimi kompetencami, da bodo kos 
zahtevni nalogi – vodenju, ne le različnih tipov posameznikov, temveč tudi vodenju različnih 
generacij. Poznavanje in spoštovanje razlik in različnosti predstavlja izhodiščno točko tudi pri 
tej tematiki. 

6) Kako v starejših zaposlenih prepoznati speči potencial in ne le kader, ki bi ga želeli čimprej 
zamenjati z mlajšimi? 
Eden izmed zelo pogostih izzivov predstavlja področje zavzetosti starejših zaposlenih. 
Mnogokrat lahko slišimo pritoževanja, da so starejši zaposleni manj motivirani za delo in da 
delajo na »malo manjših obratih«. Zavzetost in spodbujanje le-te je kompleksna kategorija, ki 
vključuje precej elementov. Včasih lahko dobimo občutek, da predstavlja področje zavzetosti 
starejših zaposlenih, neke vrste začaran krog. Delodajalci že vnaprej pričakujejo in menijo, da 
so starejši zaposleni manj zavzeti, starejši zaposleni se pa sčasoma začnejo tudi dejansko vesti 
v skladu s temi pričakovanji. Menimo, da je eden izmed pomembnih dejavnikov zavzetosti 
občutek lastne vrednosti, spoštovanja in občutek, da si še nekaj vreden in cenjen. Izključevanje 
starejših zaposlenih lahko vse zgoraj našteto precej okrni in starejši se ne počutijo del ekipe, 
kar zelo slabo vpliva na njihovo delovno vnemo in produktivnost. Menimo, da je ključ za 
aktivacijo starejših zaposlenih tudi v večjem vključevanju v vitalne aktivnosti podjetja in 
usposabljanje ter v spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja in ustrezni prilagoditvi dela in 
delovnega mesta. 

7) Kako planirati in izvesti karierni načrt starejših zaposlenih, kako meriti dosežene rezultate? 
Ne glede na starost zaposlenih velja pravilo, da vse dokler so zaposleni v delovnem procesu jih 
je modro motivirati tudi v smeri nenehnega in sistematičnega razvoja lastnih karier. Zakaj? Da 
bodo pripravljeni na izboljšave in ravnanje s spremembami. Da bodo ne glede na delovno 
mesto osredotočeni na kupce in druge deležnike s katerimi podjetje ali organizacija posluje. 
Da bodo sposobni medsebojnega sodelovanja in upravljanja strojev in delovnih pripomočkov. 
Da bodo pri delu večopravilni, digitalno pismeni, ter da bodo osebno doprinašali k 
trajnostnemu in strokovnemu razvoju. Brez ustreznega vodenja sebe in drugih pa tako ali tako 
ne gre. Prav tako ne brez ustreznega nagrajevanja. Za dosego teh ciljev je potrebno analizirati 
delovno mesto, se z  starejšimi zaposlenimi odkrito pogovarjati kaj jih veseli, pri katerih 
nalogah uživajo in kje ne, kaj želijo oni in kaj želi delodajalec izboljšati in narediti drugače. 
Potrebno je določiti prioritetna področja rasti višanja splošnih in specifičnih kompetenc, 
sprememb vodenja ali ravnanja pri delu. Pri doseganju teh ciljev je vsakemu starejšemu 
zaposlenemu  v veliko pomoč prav kadrovik in njegov vodja.  

8) Kako pri upravljanju starejših upoštevati kompetence prihodnosti in s kakšnimi metodami 
te kompetence pri njih razvijati? 
Zaradi vplivov avtomatizacije, modernizacije, uporabe sodobnih tehnologij se načini dela 
spreminjajo, kar vpliva tudi na nabor kompetenc, ki so za opravljanje posameznih delovnih 
zadolžitev nujne. Vemo, da vse tisto, kar bodo stroji lahko naredili, tudi bodo naredili. Nekdo 



 

4 4 

pa mora te stroje upravljati.  Delo postaja  fizično manj zahtevno, kar gre zelo v prid starejšim 
zaposlenim. Z leti se namreč fizična moč kljub vsemu manjša in če nam pri delu lahko pomagajo 
stroji je to super. Zato pa, da bodo te stroje starejši lahko upravljali in zato, da bomo v nenehno 
se spreminjajočem se trgu preživeli, so nujne pogajalske veščine, servisna orientiranost. Ker 
delo postaja vse bolj samostojno in to pri vseh delovnih mestih, in ne glede na starost, je 
velikega pomena zmožnost presojanja in odločanja, sposobnost usklajevanja z drugimi, 
čustvena inteligenca, zaradi vse bolj prisotnega timskega dela tudi upravljanje ljudi, pa seveda 
kompleksno reševanje problemov.  

9) Kako uporabiti komunikacijska orodja kot pomoč pri spreminjanju stališč zaposlenih? 
Znano je, da se 2/3 vtisa o podjetju ustvari na podlagi tega, kaj o podjetju mislijo in govorijo 
zaposleni. Pa vendar samo 10% informacij prihaja iz formalnih virov, kar bi to razmerje lahko 
popravilo. Nepravilne ali neprave komunikacije in informacije povzročajo slabe rezultate in 
veliko konfliktov. Zato je dobro, da na mnenja in stališča zaposlenih vplivamo pravočasno. Da 
preko komuniciranja in informiranja usklajujemo delovanje podjetja, spreminjamo kulturo 
vodenja, prepričujemo in animiramo zaposlene, dosegamo lojalnost in motivacijo. Seveda 
povečamo tudi produktivnost in rezultate.  
 

Kje se skriva uspeh kadrovikov in tistih, ki starejše zaposlene vodijo? Kako doseči, kar je zapisano v 
zgornjih vrsticah. Vse se seveda skriva v prodajnih tehnikah, ali znamo ali ne znamo prepričati našega 
kupca, torej zaposlenega.  
 

Zakaj je torej dobro, da kadrovik in vsak posameznik, ki je odgovoren za razvoj 
kadrov, pozna te prodajne tehnike? 
 
Tako kot je osnova prodajnika poznavanje kupca, da mu lahko nato nudi prav tisto, kar išče, potrebuje, 
si želi, ali še ne ve, da si želi,  je enako tudi z našimi starejšimi zaposlenimi.  
 
Prva osnovna moč prodajnika je zavedanje, da je potrebno kupca spoznati do potankosti, spoznati vse 
njegove želje in potrebe, zahteve, in mu to tudi nuditi. Šele, ko prodajnik kupca osvoji, je ta pripravljen 
na nakup in zadovoljna sta oba.  

 

Druga osnovna moč prodajnika je, da tisto, kar prodaja tudi v resnici proda. Nič mu ne pomaga, če je 
prodajalec strokovnjak, ki do potankosti pozna produkt, če pa tega produkta zaradi tega, ker ne 
uporablja ustreznih prodajnih tehnik ne proda.  
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Zaposleni so prav tako kupci, kupci storitev, ki jih nudi naše podjetje. Če smo dobri prodajalci, bodo 
tudi naši zaposleni narediti tisto, kar se od njih pričakuje. Vemo namreč, da če nekdo nekaj zna narediti, 
še ni rečeno, da bo to tudi dejansko naredil. In če je ta nekdo še v letih, ko ga delodajalci ali se on sam 
okarakterizira, da spada v kategorijo starejših zaposlenih, je še toliko bolj pomembno, kako take 
sodelavce prebuditi, ali obdržati v pogonu. 

Vse zgoraj našteto  je nujno potrebna »notranja hrana«, ki nam pomaga do rezultatov. Res pa je, da 
posebno »hrano« najprej potrebujejo prav kadroviki in tisti, ki se v podjetjih ukvarjajo z razvojem 
kadrov.  Prav uporaba prodajnih tehnik nam omogoča, da najprej vodstvo, vodje in same zaposlene 
prepričamo, zakaj je nujen razvoj starejših zaposlenih, zakaj so tudi oni zelo pomemben in sestavni del 
podjetja.   

Katera orodja so že na voljo za razvoj kadrov 45+? 

Nekaj jih nudi  država, nekaj jih rada delijo podjetja, kjer že imajo primere dobrih praks, veliko je 
svetovnih primerov. In  če so orodja razvita, če je katalog ukrepov že zapisan, zakaj si jih ne bi delili in 
širili naprej. 

 

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/user_upload/e-Katalog_ukrepov_za_UUSZ/index.html

