
 

 

Vodje, kako boste čez 5 let ravnali z vašimi zaposlenimi? 

Včasih smo poznali petletno načrtovanje, ko so se načrtovale spremembe in razvoj na točno 
določenih področjih gospodarstva. Če preslikamo situacijo v današnja podjetja, bi bilo dobrodošlo 
na podoben način začrtati smer razvoja v naslednjih letih. Pri tem je upravljanje z zaposlenimi ključno 
področje. Kaj boste storili v naslednjih petih letih, da boste spodbujali vključenost in aktivno 
sodelovanje ljudi v vašem podjetju? Koliko si tega zares želite, da ne bodo vaše strategije le mrtva 
črka na papirju? K razmišljanju o tovrstnih vprašanjih je 20. 9. 2017 na prvi delavnici v ciklu delavnic 
Zavzeti ASI1, z naslovom »Izkustvena delavnica s preobrati ali kako povezati potenciale zaposlenih« 
udeležence spodbujala Natalie C. Postružnik.  
 

V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu dela začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od 

delodajalcev velike prilagoditve. Čez približno pet let bo vsak zaposleni v Sloveniji starejši od 55 let,  

medtem pa na trg dela vstopamo kasneje kot v drugih državah EU ter ga tudi prej zapuščamo, stopnja 

zaposlenosti starejših v Sloveniji v primerjavi z EU pa se je v zadnjem desetletju znižala. Prav tako vsako 

leto okoli 30.000 ljudi odide v pokoj, 20.000 pa jih na novo vstopi na trg dela, torej vsako leto na trgu 

dela pride do primanjkljaja približno 10.000 ljudi. Tisti delodajalci, ki so dovolj daljnovidni, bodo 

pravočasno načrtovali razvoj zaposlenih in ustvarili pomembno konkurenčno prednost. 

 

Natalie C. Postružnik poudarja, da se vse začne pri kulturi podjetja. Opira se na raziskave in povzema, 

da Slovenci v povprečju veljamo za bolj introvertirane, individualistične, v tradicionalni slovenski vzgoji 

pa tudi velja, da je pri nas premalo pohval. Biti resen je vrednota in kakršnokoli izstopanje ali 

izpostavljanje ni preveč zaželeno. Tudi napake so v našem okolju zelo nezaželene, kar pa ovira 

napredek, saj ne preizkusimo ničesar novega in ne tvegamo. Podobno je lahko s kulturo v podjetjih. 

Zato je potrebno povezati kulturo podjetja in zaposlene, pri tem pa se pri zaposlovanju novih kadrov 

ne smemo opirati le na to, da imajo kandidati potrebno formalno izobrazbo, saj bomo sicer zelo težko 

našli kandidate, ki se bodo ujemali z našo organizacijsko kulturo.  

 

                                                           
1 Cikel delavnic Zavzeti ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Delavnice so namenjene 

vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom za učinkovitejše upravljanje starejših zaposlenih in prinašajo 
celovit pregled tem povezanih z učinkovitim upravljanjem starejših zaposlenih. Več o delavnicah tukaj.  

Kako boste spodbujali interes, da 

bodo zaposleni vseh starosti želeli 

sodelovati in biti del sprememb v 

podjetju? (Natalie C. Postružnik) 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/zavzeti-asi/
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Kako pa naj ustvarimo spodbudno organizacijsko kulturo in delovne pogoje? 

 

Na tovrstno vprašanje so udeleženci delavnice s skupnimi močmi iskali odgovore. Razdelili so se na dve 

skupini in na podlagi diskusije izpostavili največje izzive, ki jih imajo v svojih organizacijah ter katere 

spremembe lahko najhitreje vpeljejo, da bo učinek čim večji. Tako so ugotavljali, da so največji izzivi 

zlasti pri zaposlenih – kako doseči, da so zaposleni zavzeti, aktivni in samoiniciativni? Kako voditi 

dobro in gospodarno ter vzpostaviti ob tem zgledno komunikacijo, dobro počutje zaposlenih in 

medsebojno spoštovanje? Kako učinkovito prenašati znanja in upravljati spremembe, zlasti tako, da 

se zaposleni ne bojijo sprememb in se znanja prenašajo? 

 

Skupaj s predavateljico so prišli do spoznanja, da je potrebno spreminjati zlasti kulturo podjetja, da 

bodo spremembe vsem v izziv, zlasti pri starejših zaposlenih pa dvigati zavest, da si upajo povedati ko 

pride do izziva, ki ga ne zmorejo premagati. Obenem mora biti sprejemljivo zavedanje, da ni nič narobe, 

če zaposleni naredijo napako. Piko na i je dodala predavateljica s tem, ko je poudarila, da morajo biti 

cilji jasni, vendar naj bo zaposlenim prepuščeno, da pot do njih izberejo sami.  

 

 

 

Udeleženci so se strinjali, da so prenos znanj, spoznavanje drugih delovnih mest in sodelavcev v 

organizaciji in spoštovanje njihovega dela ter zdravo delo in skrb za zdravje lahko ukrepi, ki se 

najhitreje lahko vpeljejo, obenem pa dajejo pozitivne učinke.  

 

Da pa bo imela delavnica daljnosežne učinke, so udeleženci zapisali strategije, kako vidijo razvoj in 

rešitev določenih izzivov svojega podjetja ali organizacije čez 5 let, leta 2022. Načrte so tudi 

konkretizirali in zapisali korake, saj je Natalie C. Postružnik izpostavila, da približno 80 % ciljev, ki so 

samo v glavi, nikoli ne uresničimo, medtem ko okoli 80 % zapisanih ciljev uresničimo. Udeleženci so si 

poiskali tudi vsak svojega partnerja, s katerim se bodo v naslednjih dveh mesecih medsebojno 

spremljali pri uresničevanju strategije. Takšno sodelovanje, spodbujanje in podajanje povratne 

informacije o uresničevanju naših načrtov daje bistveno boljše rezultate, kot če smo pri tem sami.   

 

Predavateljica je vsem zaupala še nekaj pomembnih napotkov pri uresničevanju svoje »vizije 2022«: 

  

- s svojimi dejanji vzpostavljajte zaupanje med zaposlenimi, saj se zaupanje gradi dolgo, tudi do 

tri leta, izgubi pa se lahko takoj.  

- Komunicirajte jasno, iskreno in preverjajte, ali so vas razumeli – ne predvidevajte da so!  

- Temeljni strah pri vpeljavi sprememb je strah pred izgubo obstoječih ugodnosti. Zato si poiščite 

partnerje, ki vas bodo podpirali in pomagali širiti zavest o spremembah. 

Cilji morajo biti jasni, vendar naj bo 

zaposlenim prepuščeno, da pot do njih 

izberejo sami. (Natalie C. Postružnik) 
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- Uporabljajte karierno sponzorstvo in manj izkušene delavce povežite z bolj izkušenimi. Ti 

pogosto lahko odprejo določena vrata in pomagajo do hitrejšega osebnega razvoja sodelavcev.   

 

 
 

Po takšnih napotkih so delavnico vsi zapustili polni zagona in zavzetosti za spremembe. Nekateri že (po 

majhnih korakih) uspešno vpeljujejo prve spremembe v svoji organizaciji. 

 

In kako boste vi čez 5 let ravnali z zaposlenimi v vaši organizaciji? 

 

Uporabljajte karierno sponzorstvo in 

manj izkušene delavce povežite z bolj 

izkušenimi. (Natalie C. Postružnik) 


