
 

 

Svet stoji na mladih IN starejših 

Od zibelke do zibelke…učenje 

V prihodnji 20-ih letih bo 25% sedanjih zaposlenih zgubilo službe, do leta 2050 večina sedanjih služb 

ne bo več obstajala. Zaskrbljujoče? Ne, če se zavedamo, da se bodo odpirale nove, drugačne, za kar 

pa je nujno potrebno zavedanje o vseživljenjskem učenju – od zibelke do zibelke – učenje. 

Ker so podatki o tem, da bosta v letu 2050 morala dva aktivna prebivalca delati za enega upokojenega, 

znani, ga. Nives Fortunat Šircelj na delavnici, ki je potekala 10.10.2017 v Ajdovščini, poziva k  nujnemu  

takojšnjemu ukrepanju in prilagajanju tako na ravni države kot na ravni podjetij.   

Še ne prav dolgo nazaj smo ljudje gradili stroje, delo je bilo bolj centralizirano in veljala je stroga 

hierarhija. Dandanes ti stroji gradijo nas, delo pa postaja zaradi kompleksnosti razvoja bolj samostojno 

in kreativno.  

Kadrovske službe bodo v bodočnosti morale prevzeti izrazitejšo vlogo v poslovanju podjetja, predvsem 

kot podporno in svetovalno službo vodstvu, sicer bodo kadrovsko službo še naprej smatrali kot 

postransko in lahko se zgodi, da jo bodo enostavno zamenjali s stroji, ki bodo opravljali administrativni 

del kadrovskega dela in zaposleni bodo še bolj postavljeni na stranski tir. Vloga kadrovske službe bi 

morala postati poglavitna v smislu tega, da bodo ugotovile, kaj posameznika zanima, katere vrste delo 

mu najbolj leži, da bi bil kar se da optimalen in produktiven pri svojem delu.  

Delo v prihodnosti ali že jutri? Kaj nam prinaša delo prihodnosti?  

Delo od doma: v Ameriki že 26% ljudi dela od doma. Predavateljica posebej izpostavi generacijo Z, ki 

želi delati od doma in pa tudi podatek, da bodo v svoji celotni delovni dobi prav te in prihodnje 

generacije zamenjale 27 poklicev. Ne služb, poklicev! 

Vse manj bo enostavnih delovnih mest: tudi v slovenskih podjetjih že kar pogosto zasledimo, da se za 

večino delovnih mest v podjetju že zahteva najmanj V. stopnja izobrazbe, predvsem zato, ker morajo 

zaposleni upravljati modernejše in zahtevnejše stroje, kar pa zahteva določeno stopnjo znanja. Ker bo 

ogromno del v proizvodnji  postalo avtomatiziranih, predvsem vmesne stopnje, bodo podjetja morala 

zaposlovati ljudi, ki bodo znala koordinirati te delovne stroje, računalnike, robote, kar bo zahtevalo 

poznavanje IT tehnologije. Prav tako bo tudi planiranje proizvodnje in delovnih procesov v domeni IT 

procesov, vsak proces dela se bo tako dokumentiral avtomatično, računalniško. Tudi v skladiščih bo 

zaznati vzpon robotike, zato bo na teh delovnih mestih čedalje manj ljudi. Ker je vedno več 

avtomatizirane proizvodnje, robotov pa bodo po drugi strani naraščale potrebe po servisni dejavnosti, 

ki jih te storitve in procesi potrebujejo. 

Ga. Nives Fortunat Šircelj navaja, da se bodo krepili IT oddelki, ki pa bodo morali poleg področja IT 

poznati tudi vse procese dela v podjetju, saj bo potrebnega vedno več sodelovanja med razvijalci raznih 
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sistemov in IT-jevci. Strokovni  tehnični kader bo moral pospešeno pridobivati mehke veščine, saj bo 

delo postalo bolj timsko, zahtevalo bo več sodelovanja in poznavanja več faz dela. 

Zaradi dela od doma, avtomatiziranosti, prerazporejanja delovnega časa, internacionalizacije, vpliva 

različnih kultur, mobilnosti in številnih drugih sprememb,  se bodo spreminjali tudi modeli vodenja 

organizacij. 

Na pomembnosti bo pridobila tudi inovativnost, ki bo zajela vsa delovna mesta, tudi tista najnižja, saj 

bo poenostavljanje dela postalo nujnost. 

Vedno več bo »on-line« učenja oziroma »učenja v oblaku«. Ker nam je dostopnih vedno več informacij, 

bo še kako pomembna sposobnost posameznika izluščiti prave in koristne informacije in jih ustrezno 

analizirati. Neformalna izobrazba bo vedno bolj pridobivala na pomenu (razna izobraževanja, 

usposabljanja, tečaji), prav tako splošne in specifične kompetence, na drugi strani se manjša pomen 

formalni izobrazbi. Ocenjuje se, da študent po končanem študiju lahko uporabi samo 10% svojega 

znanja pridobljenega s formalno izobrazbo, ko pride v podjetje, saj je zaradi hitrosti sprememb njegovo 

znanje že zastarelo. 

Meje med zasebnih in delovnim življenjem se bodo vedno bolj brisale, kar je, med drugim, tudi 

posledica možnosti dela od doma in učenja na daljavo. 

Izredno pomembna je tudi izbira ustreznega kadra, saj je tako pričakovati manj kasnejših težav. Zelo 

pomembno je, da je pri izbiri aktivno vključen tudi vodja, pri katerem bo izbrani kandidat zaposlen, 

zato predavateljica na podlagi lastnih izkušenj kadrovikom polaga na srce, naj bodo pri tem dosledni in 

vztrajni ter naj od vodje tudi zahtevajo, da točno določi kompetence in znanja, ki jih zahteva  in 

pričakuje od bodočega zaposlenega. Svetuje tudi, da je komisija, ki izbira kadre, dobro pripravljena, ko 

opravlja razgovore. 

Nives Fortunat Šircelj velik poudarek daje nagrajevanju, tako denarnemu kot nedenarnemu. Zelo 

pomembna je pohvala, četudi je naučena, vsakemu posamezniku dobro dene, predvsem pa nič ne 

stane. V kolikor je nagrajevanje denarno pa svetuje, da je zaposleni seznanjen s tem, kaj je naredil 

dobro, da si jo je zaslužil.  

Spreminja se tudi monitoring zaposlenih in sicer v smislu »kako ti lahko pomagam, da boš bolj učinkovit 

pri svojem delu«, kontrola v pozitivnem smislu torej. 

Po navedbah Deloitte Universitiy press so kompetence, ki jih bomo potrebovali že do leta 2020 

naslednje: 

- Pogajalske veščine (cognitive flexibility); 

- Servisna orientiranost (service orientation); 

- Presojanje in odločanje (judgement & decision making) 

- Čustvena inteligenca (emotional intelligence) 

- Usklajevanje z drugimi (co-ordinating with others) 
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- Upravljanje ljudi (people management) 

- Ustvarjalnost / Kritično razmišljanje (creativity, critical thinking) 

- Kompleksno reševanje problemov (complex problem solving) 

Spremeniti pa moramo našo miselnost, da svet ne stoji samo na mladih, pač pa na mladih in starejših.  

Za dosego ciljev ni dovolj znati, temveč znanje ustrezno prenesti tja, kjer želimo, da so od njega koristi. 

Če smo nekoč razvoj kadrov usmerjali v zadovoljevanje potreb vodij, jih danes v zadovoljevanje potreb 

zaposlenih in potreb strank. Vprašati se torej moramo: »Kaj potrebuje kupec, stranka?« in odgovoru 

ustrezno te kadre in njihove kompetence zagotoviti. Predvsem pa je ena zelo pomembna naloga 

kadrovika tudi ta, da nauči zaposlene, da se znajo sami prodajat in kot večkrat poudari predavateljica, 

ki je tudi sama vrsto let opravljala kadrovsko funkcijo v podjetjih: »Naučila vas bom potrkat na moja 

vrata!« z namenom, da se zaposleni »prodaja« oziroma prodaja svoje ideje, znanje, izkušnje… 

Kaj je skupnega svetovno znanim podjetjem kot so Google, Sisco, Atlassian, Lithium Tehnologies, 

Pandora, Mulesoft? Zgledno ravnanje z zaposlenimi. Ta podjetja je predavateljica izpostavila kot 

primere dobrih svetovnih praks ravnanja z zaposlenimi. V teh podjetjih prevladujejo odprti skupni 

prostori, mize so skupne, v enem prostoru je tudi več različnih oddelkov, vodijo sodelavce na različnih 

kontinentih, tako da delajo tako rekoč od koderkoli ali kadarkoli, imajo prostore za telovadbo, kuhinje, 

kjer je veliko hrane tudi brezplačne, velik poudarek je na druženju, zaposlene predstavljajo v glasilih 

po stenah, vodje so med zaposlenimi, kar privede do vzpostavitve medsebojnega zaupanja, posledično 

tudi hierarhije ni občutiti, člane posameznih timov določajo sodelavci sami, kadroviki pa so predvsem 

osredotočeni na zaposlene in stranke.  

Imamo pa tudi številne slovenske primere dobrih praks, predavateljica je posebej izpostavila Plastiko 

Skaza, ki je primer dobre prakse za dobro ravnanje z zaposlenimi. 

Ga. Fortunat Šircelj je udeležencem delavnice naštela kar nekaj primerov dobrih praks iz slovenskih 

podjetij in tudi podala številne nasvete, kako se bodo kadri v njihovih podjetjih boljše počutili (nudite 

jim kaj zastonj, uredite jim delovne prostore – barvno, nudite prostor za telovadbo…) 

V podjetjih, okoljih, kjer so napake dovoljene, se hitreje razvijajo in rastejo. Ves svet stoji na napakah, 

na ta način svet napreduje. Če ne delaš, ne grešiš. Prvotnega pomena pa je, da se zaposleni tega 

zavedajo, v podjetju pa mora je smiselno razviti miselnost, da »ne odpravljamo napak« pač pa »smo 

izboljšali, razvili«. Seveda pa se iste napake ne smejo ponavljati. 

Projektno delo v podjetjih že prihaja v ospredje in sicer se formira posamezen tim za izvedbo določene 
naloge, ko je ta opravljena, se tim transformira. 
 
Kakšen naj bo vodja? 
 
Nelson Mandela: »Dober vodja je nekdo, ki vodi, da ljudje niti ne opazijo, da so vodeni.« 

Ker smo ljudje timska bitja, potrebujemo usmerjanje, ki ga lahko dobimo le od vodij.  Kakšen naj bo 

vodja? Popoln, osamljen, nikoli ne dvomi vase, nedovzeten za kritiko? Ali nepopoln, prizna, da dela 
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napake, išče odgovore, prizna, da se na napakah uči tudi sam? Najbrž ste že sami našli pravilen odgovor, 

da slednji. Zelo pomembno pa je, da ima vodja v prvi vrsti dobro samopodobo, da je samozavesten in 

ima pozitiven odnos, potem šele lahko dela z ljudmi oziroma jih vodi. Zavedati se moramo namreč, da 

vodja prispeva do  72% k ugodnejši organizacijski klimi v podjetju, posledično temu pa k 20-30% višji 

poslovni uspešnosti podjetja, če je klima v podjetju visoka. 

Zavzetost = višji poslovni rezultati 

Predavateljica svetuje, da podjetja od časa od časa merijo zavzetost zaposlenih z Gallupovim testom. 

Na spletni strani obstaja preprosti testi z 12. vprašanji, ki ga lahko opravi vsako podjetje. Kategorije 

zavzetosti po Gallupu pa so , da so zaposleni lahko: 

Zavzeti - so zaposleni, ki opravljajo delo s strastjo in občutkom globoke povezanosti s podjetjem. So 

gonilo inovativnosti in potiskajo organizacijo naprej; 

Nezavzeti – so zaposleni, ki so med delom praktično odsotni. Skozi delovni čas se prebijajo z muko, v 

delo vlagajo le čas, ne pa strasti ali energijo.  

Aktivno nezavzeti – so zaposleni, ki so le nezadovoljni na delovnem mestu, še več, svoje nezadovoljstvo 

tudi aktivno izkazujejo. Ti zaposleni vsak dan rušijo vse dobro, kar ustvarijo zavzeti zaposleni. 

Predavateljica svetuje, da ko dobimo rezultate, moramo na podlagi tega tudi ukrepati.  

V povprečju imamo v podjetjih 20% zavzetih, 60%, ki naredijo, kar morajo in 20% nezavzetih 

zaposlenih. Zavzetost zaposlenih lahko močno vpliva na višje poslovne rezultate v podjetjih oziroma 

njihovemu padcu in sicer so učinki vidni pri rasti oz. padcu prihodkov, prodaje in donosu na delnico.  

Obstaja pa nevarnost, da nezavzeti kvarijo tudi zavzetost ostalih – kot pravimo, eno gnilo jabolko lahko 
povzroči, da gnijejo še ostala, zato ga. Nives svetuje, da se moramo s takimi ljudmi odkrito pogovoriti. 
V prvi vrsti pa je izredno pomembno, da se z vsemi zaposlenimi ukvarjamo enako. 
 
Ali morajo starejši res prepustiti službo mlajšim? 
 
V letih 1980 in 1990, ko se je načrtno promoviralo upokojevanje,  pa tudi v začetku gospodarske krize 
od 2008 do spremembe pokojninske reforme, se je krepilo mnenje, da za starejše ni več prostora. 
Kakšna pa je današnja realnost? 
 

 

»Ker so podatki o tem, da bosta v letu 2050 
morala dva aktivna prebivalca delati za enega 
upokojenega, znani, je nujno takojšnje 
ukrepanje in prilagajanj tako na ravni države kot 
na ravni podjetij.« 
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Dejstvo je, da starejši zaposleni niso tako preprosto zamenljivi z mlajšimi kot je zmotno mišljenje. Mlajši 

namreč še niso strokovnjaki, ko se zaposlijo oziroma končajo šolanje, predvsem se to pozna v 

deficitarnih poklicih in kjer je potrebno leta izkušenj za neko delo (mojstri). Na delovna mesta, ki jih 

izpraznijo upokojenci, se praviloma zaposlujejo starejši, tisti, ki so že dlje časa v podjetju, prav tako so 

tudi profili odhajajočih starejših in prihajajočih mlajših različni kot tudi organizacijske potrebe. 

Ga. Nives Fortunat Šircelj udeležencem predstavi tudi nekatere od pozitivnih in negativnih 

stereotipov, ki jih pripisujemo mlajšim in starejšim zaposlenim:  

Mlajši zaposleni Starejši zaposleni 

Pozitivni stereotipi Negativni stereotipi Pozitivni stereotipi Negativni stereotipi 

Inovativnost Nezrelost in 

nezanesljivost 

Lojalnost Investicija v trening se 

ne povrne 

Poznavanje novih 

tehnologij 

Bolj pomembno jim je 

družabno življenje 

Zanesljivost Nezmožnost 

sprejemanja novih idej 

Energičnost Hitro zamenja službo Dober odnos in razvita 

mreža s strankami 

Pomanjkanje 

kreativnosti; nižja 

produktivnost 

 

Miti in realnost delovanja starejših zaposlenih 

Na delavnici so bili predstavljeni številni miti in odgovori na te mite v realnosti, naj naštejemo samo 

nekatere izmed njih: 

Mit: Niso zmožni ali naklonjeni učenju novih procesov in veščin. 
Realnost: Starost kot taka ne določa stopnje radovednosti in volje do učenja. Včasih potrebujejo 
več časa za pridobivanje novih veščin-tehnologij, vendar se ob uporabi ustreznih metod enako dobro 
učijo. 
 
Mit: So manj produktivni. 
Realnost: Produktivnost je zelo individualna in bolj variira znotraj posamezne starostne skupine 
kot med starostnimi skupinami, nekaj razlik je le med težkimi fizičnimi deli. 
 
Mit: Starejši niso prožni. 
Realnost: Ni res, so le bolj previdni, kar deluje kot neprožne, je v korist večje natančnosti in 
varnosti. 
 
Mit: Večina starejših je šibkega zdravja. 
Realnost: Zdravje je zelo individualno določena dimenzija. Razlike so večje znotraj ene skupine 
kot med starostnimi skupinami. 
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Mit: so pogosteje na bolniškem dopustu, kot mlajši 
Realnost: stalež je enakomerno porazdeljen po starostni strukturi, so sicer v povprečju dlje na 
bolniški, vendar manj krat kot mlajši. Tudi glede točnosti prihajanja na delo so boljši kot mladi kolegi. 
 
Predavateljica je predstavila SWOT analizo, ki jo je izdelala doc. dr. Jane Žnidaršič iz Ekonomske 

fakultete v Ljubljani, kjer so opredeljene: 

- nevarnosti (npr. želja po zgodnji upokojitvi, obstoj negativnih stereotipov glede sposobnosti in 

zmožnosti starejših zaposlenih),  

- priložnosti (npr. podaljševanja življenjskega pričakovanja in števila zdravih let, pomanjkanje 

izobraženih delavcev, starostna raznolikost in družbena odgovornost kot prednost),  

- slabosti (npr. zmanjšane fizične funkcionalne kapacitete in upočasnitev dojemanja in 

delovanja, težje spopadanje s fizičnimi in mentalnimi napori) in  

- prednosti (npr. akumulacija življenjskih in profesionalnih izkušenj, razvite mreže socialnih 

kontaktov, poznavanje delovnega sistema, lastnih zmožnosti in omejitev, enako kreativni in 

podjetniški kot mlajši zaposleni, posedujejo mehke veščine – socialni kapital, deležni so večje 

kredibilnosti pri strankah, manj poškodb, manjši absentizem, nizka fluktuacija,…) vključitve 

starejših na trg dela. Naj poudarimo še, da je teh največ. 

Nemalokrat pa se srečujemo tudi s predsodki samih starejših zaposlenih. Velikokrat imajo starejši 

zaradi nizke samopodobe in samospoštovanja določne predsodke in sicer, da se čutijo nesposobne za 

učinkovito reagiranje v času hitrih sprememb, ne vidijo smisla usposabljanja in izobraževanja, imajo 

nizko samopodobo glede zmožnosti učenja, mišljenje, da že vse znajo ali da so najboljši, da se nič več 

ne da in nima smisla, da se počutijo odrinjene od drugih članov tima in imajo občutek nepripadnosti 

podjetju. 

Kako motivirati starejše zaposlene? 
 
Odgovor predavateljice je, da obstajajo za to različni načini. Eden izmed teh je, da starejše razdelite v 

manjše skupine in sicer na tiste, ki lahko še ponudijo pomemben prispevek, na tiste, ki še vedno lahko 

vzdržujejo obstoječe stanje in na tiste, ki potrebujejo več spodbud, ker so veščine znanja rutinske. 

Starejše je potrebno zaradi strokovnega znanja in umirjenosti pomešati med mlade. V kolikor vam 

delovni proces omogoča pa jim omogočite delo od doma, nego svojcev, lažje delo na nižjih delovnih 

mestih, organizirajte jim telovadbo za starejše, podučite o metodah zmanjševanja stresa, kroženje na 

delovnih mestih seveda ob pogoju ustrezne sistemizacije delovnih mesti, ki to omogoča. 

Če želimo postati starejšim ali pa konec koncev zaposlenim prijazno podjetje, obstaja kar nekaj različnih 

načinov, kako to doseči. Če naštejemo samo nekatere: ponudite jim delovni čas, ki jim ustreza; uredite 

sistematizacije delovnih mest na način, da vnaprej predvideva, katera delovna mesta so ustrezna za 

starejše; naj zaposleni vnaprej vedo, kako bodo lahko napredovali s starostjo; vključite vse zaposlene 

v usposabljanja; naj bodo zaradi zakladnice znanj starejši mentorji mlajšim; spodbujajmo prenos znanj 

in poskrbite za sožitje generacij in še bi lahko naštevali. 
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Česa pa se morajo zavedati tudi starejši? 

Ga. Nives Fortunat Šircelj poziva tudi starejše zaposlene, da bodo tudi sami morali spremeniti del svoje 

miselnosti in stopiti naproti delodajalcu. Eno izmed pomembnih dejstev je, da je vseživljenjsko učenje 

postalo nujnost, saj je enostavnih del vse manj in zato delodajalci zahtevajo boljšo usposobljenost in 

spretnost zaradi prilagajanja trgu. V podjetju čedalje bolj postaja pomembna delovna produktivnost in 

ker je v času raznih kriz manj denarja za usposabljanje, se morajo vsi zaposleni zavedati, da si bodo 

morali svoja nova znanja kdaj poskrbeti tudi sami in ne le preko organiziranih usposabljanj v okviru in 

na stroške delodajalca, in tako poskrbeti za dvig svoje zaposljivosti.  

Kaj nam prinaša prihodnost? 
1. Multinacionalke – teh bo nekaj na svetu, ki bodo obvladovala politiko in bodo nudila tudi varne 

zaposlitve; 
2. Zelena podjetja – to bodo družbeno odgovorna podjetja, kjer ne bo glavni cilj produktivnost 

pač pa družbeni prispevek, posledično bodo najbrž tudi nizke plače; 
3. Visoko tehnološka razvojna podjetja – hitro napredujoča podjetja, kjer bodo v glavnem 

zaposlovali mlad kader. 
 
Generacije 
 
Ko upravljamo kadre in vzpostavljamo ustvarjalno delovno klimo pa se moramo zavedati, da 

razmišljanje in vedenje posameznih generacij niso enaka. Poznamo generacijo Baby boom (1946-

1964), generacijo X (1965-1980), generacijo Y (1981-2000) in generacijo Z (2001-   ). Vsako od teh 

generacij zaznamujejo neke skupne značilnosti, ki so odvisne od tega, v kakšnem svetu so bili zaposleni 

vzgojeni in so odraščali. Glede na to, kakšne lastnosti jim je pripisati, pa jih moramo tudi drugače voditi. 

Če moramo na eni strani Baby boom generacijo voditi, da smo jim zgled, da jih spodbujamo in 

potrebujejo od nas natančna navodila, saj niso vajena sodelovanja pri odločanju,  moramo na drugi 

strani generaciji Y dajati priložnosti, omogočiti jim je potrebno fleksibilni delovni čas, potrebujejo 

osebni stik in želijo vedeti vsa dejstva in resnico. Vmesno obdobje pripisujemo generaciji X, ki pa od 

nas pričakuje osebno priznanje in potrditev, da jim omogočimo delo v manjših skupinah, da se jim pri 

napredovanju upošteva dosežke in ne pripadnost, podpirati moramo njihov življenjski slog, ker jim 

pomeni življenje več kot denar, še vedno pa kot predhodna generacija potrebuje natančna navodila. 

O generaciji Z predavateljica ne spregovori veliko, saj se le-ta še oblikuje. 

Temperament – tipi osebnosti 
 
Pri vodenju je poleg generacijske različnosti tudi izredno pomembno prepoznavanje osebnostnih 

lastnosti. Temperament je način našega odzivanja in delovanja, h kateremu se nagibamo v različnih 

situacijah. Opredeli naš odnos do ljudi in sočloveka ter življenja na sploh. 

Poznamo 4 tipe osebnosti: sangvinik (priljubljen), kolerik (močen), melanholik (popoln) in flegmatik 

(miren). Običajno pri vsakem posamezniku prevladuje en tip osebnosti, to pa ne pomeni, da nimamo 

lastnosti različnih tipov osebnosti. Če želimo dosegati boljše medsebojno komuniciranje s soljudmi ali 
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kot vodja ali kot sodelavec, nam je delo precej olajšano, če poznamo načine komuniciranja, ki jih lahko 

pripisujemo posameznim tipom osebnosti.  

Vloge zaposlenih 

Poznamo različne vloge zaposlenih: 

- Vodje: ljudje, ki ženejo skupino naprej 

- Izvajalci: ljudje, ki uresničujejo načrte 

- Misleci: ljudje, ki si izmislijo nove načine dela 

- Skrbniki: ljudje, ki pazijo na skupino 

Če bi lahko vse te zaposlene zbrali skupaj, bi sestavili idealen tim. Zelo pomembno je prepoznati v 

ljudeh, katero vlogo kot zaposleni bi opravljal najbolje, saj bomo s tem pridobili zadovoljnega in 

učinkovitega zaposlenega. Predavateljica poudarja, da zaposlenega, ki dobro dela, ni vedno ustrezno 

nagradit s tem, da postane vodja kot se to velikokrat dogaja v praksi, če pa že, ga prvo usposobimo za 

vodjo, saj sicer pogosto izgubimo dobrega delavca in dobimo slabega vodjo.  

Prenos znanj – mentorstvo in coaching 

Mentorstvo je način učenja, pri katerem mentor daje konkretne nasvete, ki temelji na izkušnjah, deli 

svoje lastno znanje in izkušnje, konkretno odgovarja na konkretna vprašanja, deluje na način, da 

pomaga mentoriranemu, da se z njegovo pomočjo nauči funkcionalnih znanj in zagotavlja 

mentorirancu vso podporo. 

Coaching je učenje, pri katerem coach/trener ne daje konkretnih navodil, kako se naredi določena 

naloga, temveč s postavljanjem pravih vprašanj oziroma s sugeriranjem spodbudi prejemnika treninga, 

da sam poišče poti in najde ideje za rešitev, pri tem pa ni potrebno, da je trener nujno točno seznanjen 

s področjem dela tistega, ki ga trenira. Pri coachu ni važna pot, važen je cilj, pot do uspeha najde vsak 

sam. Tak način bolj ustreza za zahtevna dela, taka, ki zahtevajo samostojno razmišljanje, za enostavna 

dela taka metoda ni ustrezna. 

Razlik med mentorstvom in coachingom je kar precej. Mentorstvo je usmerjeno v kratkoročne cilje in 

bolj tehnična znanja, medtem ko je coaching usmerjen v dolgoročni proces, v razvoj osebnostnih 

lastnosti  in rezultati niso vidni takoj. Ko imamo pred seboj sodelavca, ki sicer rabi navodila, pa vendar 

vemo, da je na daljši rok sposoben zahtevnejših nalog, pa je istočasna uporaba obeh metod zelo 

koristna. Uporaba tako ene kot druge metode pa prinaša učinkovitejši razvoj zaposlenih, hitrejše 

uvajanje novo zaposlenih, boljšo komunikacijo med zaposlenimi, izboljša odnos do sprememb, 

prilagajanja, viša motivacijo zaposlenih, prinaša večjo produktivnost in poslovno uspešnost in izboljša 

zavzetost zaposlenih in zmanjša odpor do dela ter številne druge prednosti. 

Nagrajevanje – denarno ali nedenarno 

Konec delavnice je predavateljica posvetila nagrajevanju zaposlenih in nam postregla v številnimi 

konkretnimi primeri iz prakse. Nagrajevanje v podjetju je zelo pomembno, vendar mora biti v prvi vrsti 
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pod enakimi kriteriji za vse zaposlene in pa mora biti jasno, zakaj je kdo dobil neko nagrado, se pravi 

mora biti ustrezno skomunicirano tako z njim kot z ostalimi. Ocenjujte tiste stvari, ki jih pri zaposlenih 

spodbujate kot npr. samostojnost, prizadevnost, upoštevajte količino dela. Ko določamo sistem 

nagrajevanja v podjetju, naj sistem ostaja enak, spreminja se lahko samo znesek oziroma masa, ki jo 

bomo porazdelili med zaposlene v odvisnosti od uspešnosti podjetja v posameznem letu/mesecu. 

Pomembno je, da zaposleni vedo, kakšne so njihove možnosti napredovanja.   

Če finančno nagrajevanje v posameznem letu ni možno, se poslužujemo nefinančnih nagrajevanj. Ga. 

Nives Fortunat Šircelj nam jih našteje kar precej, naj omenimo samo nekatere od možnih, čeprav je 

možnosti še ogromno: kosilo za družino nagrajenca, sam si izbere delovni stol, gsm, računalnik, dan 

dopusta, udeležba na seminarju po njegovi izbiri, dan dopusta za celoten tim, omogočiti bolj fleksibilen 

delovni čas, predstavitev nagrajenca v internem glasilu, na oglasni deski, dodatni zdravniški pregled… 

Za vse zaposlene pa lahko izvajate tudi naslednje dejavnosti, ki niso nagrada, a kljub temu delujejo kot 

gonilo motiviranja zaposlenih: čestitke za rojstne dneve, obletnice, organizirajte skupne izlete, dan 

odprtih vrat, poslovite se od tistih, ki se upokojijo ali pa gredo novim delovnim izzivom na proti, 

razdelite delo v kadrovski službi tako, da boste poznali vse zaposlene…in številne druge, možnosti so 

prepuščene vaši domišljiji in kreativnosti.  

Kdaj denar deluje motivacijsko? 

Da denar resnično deluje motivacijsko pa morajo biti izpolnjeni trije pogoji in sicer: 

1. Če zaposleni dobi visok in ne nizek znesek; 

2. Če nagrade niso v rednih časovnih intervalih; 

3. Če gre za res posebne in ne redne delovne dosežke; 

V nasprotnem primeru denar deluje kot »higienik« in nas naredi lahko nezadovoljne, ne more nas 

motivirati sam po sebi. 

Za konec ali začetek 

Ga. Nives Fortunat Šircelj kot kadrovska strokovnjakinja zaključi predavanje s prepričanjem, da bodo 

kadri tudi v bodoče, ne glede na razvoj, še vedno gonilo vsega. Avtomatizacija kljub vsemu ne bo 

nadomestila človeka, je pa nujna integracija strojev in zaposlenih. Vodenje in motiviranje bo še 

vedno prva prioriteta. HRM področje se bo še bolj utrdilo, pridobivalo na pomenu, status pa si bodo 

morali izboriti kadroviki sami. Le-ti bodo morali raziskovati, v čem so zaposleni najboljši in jim nuditi 

ustrezno delo, aktivnosti. Sprejeti moramo tak način dela, da se med seboj podpiramo, da si znanja 

med seboj delimo, prenašamo. 

Pri tem pa ne pozabimo na razvojna sredstva, ki so na voljo tako na nacionalni ravni kot izven naših 

meja ter sodelujte na razpisih, saj so  vam ta sredstva  lahko v veliko pomoč pri uvajanju sprememb 

v podjetjih. 
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Prosojnica z delavnice.  


