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POVZETEK
Slovenija se sooča s problematiko starajočega se prebivalstva, stopnja rodnosti pa že daljši čas
ostaja ena najnižjih v Evropi. V primerjavi z drugimi državami EU je v Sloveniji tudi stopnja
zaposlenosti starejših precej nizka. Po drugi strani pa tudi mnogim mladim po zaključku
šolanja ne uspe najti zaposlitve. Zato ni čudno, da nekateri že govorijo o izgubljeni ali
pozabljeni generaciji, saj se politika z mladimi doslej ni kaj dosti ukvarjala. Šele v zadnjem
času, ko je brezposelnih vedno več mladih Evropejcev, se veliko evropskega denarja in
različnih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja namenja tudi zaposlovanju mladih.
Oba trenda, umik starejših delavcev s trga dela in pomanjkanje mladih delavcev, bosta v
prihodnosti vodila do zmanjšanja usposobljene delovne sile. Skrite, a za organizacijo zelo
pomembne veščine in znanja starejših delavcev se zdijo v organizacijah izgubljeni zaradi
pomanjkanja prenosa le-teh na mlade sodelavce. In obratno, mladi delavci redko prenesejo
svoje »novo« tehnološko znanje in veščine starejši generaciji. Vedno več držav se zato zaveda
pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja, ki temelji na medgeneracijskem učenju. Le-ta
zagotavlja prenos in izmenjavo znanj in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med
generacijami. Starejše generacije s prenosom znanja ostajajo dlje časa aktivne na trgu dela,
mladi pa s prenosom znanja veliko pridobijo in lažje vstopajo na trg dela. Razvijajo nove
metode in pristope, da bi olajšali in okrepili medgeneracijsko učenje z nadaljnjimi
usposabljanji znotraj in zunaj organizacij. Zato je za delodajalce pomembno, da prepoznajo
generacijske razlike, jih poskušajo razumeti in prilagoditi delovni proces tako, da bodo
zaposleni različnih generacij uspešno sodelovali znotraj posameznih timov v podjetju.
(Povežimo znanje, 2012)
Ključne besede: zaposlovanje starejših, zgodnje upokojevanje, ohranjanje delovnih mest
starejših, zaposlovanje mladih, medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijska solidarnost
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ABSTRACT
Slovenia has been facing the problematic of ageing of population, having birth rate among the
lowest in Europe for a long period of time. Compared to other EU states, the rate of
employment of older people is in Slovenia rather low. On the other hand many young people
are not successful in finding a job after completing their education. Thus it is not surprising
that some consider them a lost or forgotten generation as the state does not pay sufficient
attention to the young. Only recently, with increasing unemployment among young
Europeans, much of the European money and various measures for stimulating employment
are being intended for employing the young.

Both trends, the withdrawal of older workers from the labour market and the lack of young
workers will in the future lead to a decrease of qualified labour force. The hidden but for a
company significant skills and knowledge of the older workers seem to be lost due to the
absence of transference of those to the young co-workers. And vice-versa, young workers
rarely transfer their “new” technological knowledge and skills to the older generation. More
and more states are thus becoming aware of the significance of intergenerational cooperation
that is based on intergenerational learning. Such learning enables transferring and exchange of
knowledge and experiences in the field of work, and solidarity between generations. By
transferring knowledge the older generations remain active longer on the labour market, while
the young gain a lot with the transferring of knowledge and easily enter the labour market.
New methods and approaches are being developed to facilitate and strengthen
intergenerational learning with further training in and outside companies. It is thus significant
for the employers to recognize the generational differences, to understand them and adjust
working processes to enable the employed of different generations successful cooperation
within separate teams in companies. (Povežimo znanje, 2012)

Key words: employing of older, early pensioning, preservation of posts for elderly,
employing of young, intergenerational cooperation, intergenerational solidarity
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I UVOD
Leta 2007 so Združeni narodi definirali Medgeneracijsko Solidarnost (IS-Intergenerational
Solidarity) »kot družbeno zvezo ali integracijo med generacijami« in okrepili idejo, ki
»omogoča prenos znanja in kulture skozi medgeneracijsko medsebojno odvisnost in
interakcijo prek vseh starosti: vključno med mladimi in tistimi srednjih let ter starejšimi«.
(Almeida Pinto, 2009)
Današnji čas je obdobje velikih družbenih sprememb. Te so v veliki meri posledica razvoja
političnih, gospodarskih in demografskih dejavnikov. Zaradi leta trajajočega zniževanja
rodnosti in daljšanja življenjske dobe se, posebej v razvitem svetu, kamor spada tudi Evropa,
srečujemo s pospešenim procesom staranja prebivalstva ter s spremembami in težavami, ki so
s tem povezane.
O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo
(pogosto je to doseženih 65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo. Staranje prebivalstva
je tako eden resnih izzivov, pred katerim se je danes znašlo človeštvo. Čeprav so ustrezni
kazalniki že vrsto let opozarjali na ta pojav, se moramo zavedati, da je staranje prebivalstva
tih proces, da se razvija dalj časa in povzroča posledice, ki jih je težko predvideti. Zato je tudi
zdajšnje

stanje

staranja

svetovnega

prebivalstva

kljub

vsemu

nekaj

novega

in

nepredvidljivega.
Tudi večina držav članic EU se sooča s posledicami dejstva, da se njihovo prebivalstvo
postopoma a vztrajno stara. Povečan delež starejšega prebivalstva povzroča številne
spremembe in je vzrok za nove izzive. Tak demografski razvoj zahteva temeljite družbene
spremembe na področju socialnega in zdravstvenega varstva, pokojninskega zavarovanja,
zaposlovanja, izobraževanja in še kje.
Kljub številnim neznankam o prihodnosti, v katere zre današnji človek, je jasno: jutrišnja
družba bo drugačna od današnje – tudi in predvsem zaradi demografskih sprememb. Po
demografskih kazalnikih je tudi naša družba že vstopila v »zrela leta«, saj se delež starejših,
ljudi v t. i. »zlati dobi«, vztrajno povečuje. Naši občutki ob tem dejstvu pa so mešani: veseli
smo, ker lahko upamo, da bomo dolgo živeli, strah pa nas je, ker ne vemo, ali bomo imeli
sredstva, da bomo ta »zlata leta« tudi udobno in varno preživeli (Vertot, 2010).
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Ta dejstva so podrobneje opisana v prvem in drugem poglavju.

V tretjem poglavju sem podrobneje spregovorila o soodvisnosti generacij in prenosu znanja
tako v družbi nasploh, kot v delovnem okolju. Staranje prebivalstva namreč močno vpliva tudi
na običajne odnose med generacijami. V naslednjih štirih desetletjih bo populacija starejših na
svetu narasla na dve milijardi. To je več starih ljudi kot celotno svetovno prebivalstvo le nekaj
desetletij nazaj. Družba se, vzporedno s procesom staranja, hitro spreminja. Razširjenih
družin, v katerih so se mnogi postarali obkroženi z mlajšimi sorodniki, skoraj ni več.
Globalizacija, urbanizacija, mednarodne migracije, padanje natalitete, vključevanje žensk v
delovno silo, ipd., so nepreklicne spremembe, ki predstavljajo aktivno staranje kot izziv za
prihodnost. Od družbe se torej nujno zahteva, da razvije mehanizme, strategije, politiko, nove
pristope in praktične primere in s tem ustvari novo vezivo med generacijami. In to vezivo je
solidarnost. Prav ta solidarnost bo doprinesla k spoznanju, da v družbi, v katero so starejši
ljudje bolj integrirani in socialno vključeni, vsi pridobijo. (Almeida Pinto, 2009)
Tudi medgeneracijsko učenje lahko pomembno prispeva k izravnavanju teh neskladij. Preseže
lahko socialno segregacijo, krepi boljše razumevanje in spoštovanje med generacijami,
prispeva h kompetencam posameznika in razvoju njegovih zmožnosti ter k izgradnji bolj
vključujoče družbe. Različne raziskave po EU so pokazale, da se medgeneracijsko učenje
zaradi raznoterih razlogov med članicami EU razvija z različno hitrostjo, širino in globino.
Državljani EU odobravajo spodbujanje medgeneracijskega učenja. Glede na Eurobarometer iz
leta 2008, 85% državljanov Evropske Unije meni, da je poraba javnega proračuna za podporo
iniciativ in projektov, ki zbližujejo mlade in starejše ljudi, pomembna. (Almeida Pinto, 2009)

Podrobneje sem predstavila tudi posamezne koncepte medgeneracijskega sodelovanja na
področju dela, ki so v tujini že uveljavljeni kot dobre prakse, pri nas pa se z večino le-teh šele
spoznavamo in jih ponekod že previdno in uspešno prenašamo v prakso.
Za medgeneracijsko učenje so že razviti in na voljo številni koncepti, ki predvidevajo različne
načine uspešnega medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu. Za njihovo uspešno
uporabo je v prvi vrsti pomembno, da smo seznanjeni z njihovo definicijo, načinom delovanja
in koristmi, ki jih prinaša. Različni projekti, ki jih zasledimo predvsem v tujini, nekaj tudi pri
2
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nas, že vzpostavljajo in razvijajo različne koncepte za prenos znanj, spretnosti in izkušenj med
zaposlenimi.
V Projektu Povežimo znanje (2012) je kot najbolj razširjen, tako časovno kot prostorsko,
predstavljen koncept mentorstva. Mentorstvo je najbolj naraven proces prenosa izkušenj in
znanja od starejših na mlajše, od bolj izkušenih na manj izkušene, saj so najboljši timi
sestavljeni iz generacijsko mešanih sodelavcev. V nekaterih evropskih državah so z namenom
spodbujanja usposabljanja in zaposlovanja pred leti razvili model krožnega zaposlovanja, ki
je eno izmed najučinkovitejših orodij, ki prispeva k večji prožnosti trga dela. Osnovna ideja je
omogočiti zaposlenim, da zaradi usposabljanja začasno zapustijo svoje delovno mesto, ob tem
pa ostane delovni proces neprekinjen, saj ga nadomesti oseba izven podjetja, ki je ustrezno
usposobljena in lahko takoj prične z delom. Koncept krožnega zaposlovanja tako hkrati
izpolnjuje dva cilja: dodatno izobraževanje delavcev in vključevanje brezposelnih na trg dela.
Na ta način lahko starejši zaposleni vzdržujejo in nadgrajujejo svoja znanja, mladi pa
pridobijo dragocene delovne izkušnje.

Medgeneracijske razlike na delovnem mestu, ki jih je potrebno upravljati in usklajevati,
predstavljajo velik izziv za management. Različno stari ljudje prinašajo na delovno mesto
različne vrednote, življenjske stile, poglede in razmišljanja. Zato imajo lahko organizacije s
starostno raznolikimi zaposlenimi veliko prednost, saj se lahko kar najbolje odzivajo na vse
hitrejše spremembe v globalnem okolju. Vendar pa je od aktivnosti medgeneracijskega
managementa odvisno, kako uspešno bodo znale starostno raznolikost izkoristiti. Glede na
demografske napovedi je za podjetja koristno, če pri načrtovanju delovne sile optimizirajo
pretok talentov, ki vključuje ocenjevanje, razvijanje in razporejanje posameznikov tja, kjer
jih v podjetju najbolj potrebujejo in so tam lahko najuspešnejši. Pri tem je smiselno slediti
aktivnostim ukrepanja pred zaposlovanjem, fazi zaposlovanja, osrednjemu obdobju kariere in
kariere pred upokojitvijo.
Še ena izmed učinkovitih metod na področju procesov učenja in prenosa znanja, tudi na
področju medgeneracijskega sodelovanja, je poslovni coaching. Metoda coachinga omogoča
hitrejši in učinkovitejši prenos naučenega v vsakdanjo prakso in s tem učinkovito izrabljen čas
in denar za izobraževanje, ter na ta način prinaša koristi tako za delodajalca kot za
posameznika. (Povežimo znanje, 2012)
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V empiričnem delu je opisana raziskava, ki sem jo opravila med 97 delodajalci. Povprašala
sem jih o njihovi kadrovski politiki v podjetju glede zaposlovanja starejših in mladih, koliko
se zavedajo problematike zgodnjega upokojevanja starejših in prenosa njihovih znanj,
izkušenj in kompetenc na mlade sodelavce, ki si prve izkušnje šele pridobivajo. Raziskava je
pokazala, da se skoraj polovica vprašanih delodajalcev strinja, da bi morali delavci delati dlje
in se upokojevati kasneje. Zavedajo se prednosti, ki jih podjetju prinašajo starejši delavci v
primerjavi z mlajšimi, a kljub temu raje zaposlujejo mlajše. V večini se strinjajo, da bi morala
pri zaposlovanju in ohranjanju delovnih mest starejših delavcev ključno vlogo odigrati država,
z različnimi spodbudami in subvencijami. Pozitivno so ocenili medgeneracijsko sodelovanje v
njihovem podjetju, veliko pozornosti posvečajo uvajanju novo zaposlenih delavcev.

Zaradi navedenih dejstev postaja nujno potrebno uvajanje aktivnosti za aktivno staranje ter
dvig zaposlenosti starejših in kasnejšega izhoda iz delovnega življenja, kakor tudi uvajanje
aktivnosti za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Samo tako bomo lahko polno
izkoristili potenciale vseh generacij za rast ter razvoj gospodarstva in družbe.
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II TEORETIČNI DEL

1 STARANJE DELOVNE SILE IN POLOŽAJ STAREJŠIH NA TRGU
DELA

1.1 Demografski trendi V EU in Sloveniji
Osnovna značilnost zdajšnjega razvoja in demografske prihodnosti evropske družbe jestaranje
prebivalstva, in to posebej razvitim državam povzroča v tem času nemalo skrbi. Meja med
srednjimi leti in obdobjem starosti ne more biti natančno opredeljena, saj v vseh družbah nima
enakega pomena. Ljudi lahko začnemo obravnavati (opredeljevati) kot »starejše« (»stare«) oz.
jih uvrščati med take, ko se v njihovi dejavnosti zgodijo nekatere spremembe ali ko se
spremeni njihova družbena vloga (ko na primer postanejo stari starši ali ko se upokojijo),
lahko pa potem, ko izpolnijo določeno število let oz. ko prestopijo določeno starostno mejo.
O tem, kdo so starejši oz. stari, kdaj posamezno osebo opredelimo kot starejšo oz. staro, ni
popolnega soglasja (niti v posamezni državi, kaj šele v Evropi oz. svetu) in se zato za različne
potrebe uporabljajo različne starostne meje. Vedno bolj se pri opredeljevanju ljudi po starosti
uveljavlja delitev, po kateri se starost začne z upokojitvijo.
Po podatkih SURS-a (2008), se »definicija« starosti spreminja tako v teorijah družboslovcev
kot tudi v besednjaku politikov in različnih organizacij. V zadnjih letih se pogosto sliši
besedna zveza »aktivno staranje«, s katero se želi poudariti, da starost še daleč ni le odvisno,
nedejavno (pasivno) obdobje življenja, saj naj bi po upokojitvi ljudje zaživeli v novih oblikah
dejavnosti, koristnih za družbo. Tako lahko aktivno staranje vse bolj razumemo kot
neprekinjeno udejstvovanje na ekonomskem, socialnem, kulturnem in civilnem področju, in
sicer kot nadgradnjo (izkušnje) že doseženega, in ne le kot podaljšanje fizične aktivnosti
ostarelih oziroma podaljševanje zaposlenosti.

Pojav staranja prebivalstva je deloma posledica upadanja rodnosti, predvsem pa zelo
opaznega podaljšanja pričakovane življenjske dobe. Zato je skrb – zlasti v evropskih državah
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– osredotočena manj na to, kakšna bo v prihodnje številčna rast prebivalstva v državah,
ampak bolj na to, kako se bodo spreminjala “razmerja” med posameznimi, predvsem
»velikimi« starostnimi skupinami: kakšni bodo relativni deleži tistih, ki so vključeni v delo in
prispevajo k prihodku države z davki, in tistih, ki so odvisni od sredstev za porabo (to so
poleg otrok in mladih tudi starejši). OECD ocenjuje, da je v državah članicah EU med
prebivalci, starimi 55 – 64 let, delovno aktivnih samo še 50% (v EU je številka že nižja, 39%),
med prebivalci v starosti 25–54 let pa jih aktivno dela 75%. Staranje prebivalstva v EU je
posledica štirih demografskih trendov, ki vplivajo drug na drugega, čeprav se njihova obseg in
ritem med državami lahko zelo razlikujeta.

Ti so:
nizko povprečno število otrok na žensko (splošna stopnja rodnosti),
zmanjšanje rodnosti v zadnjih desetletjih, ki je sledilo povojnemu obdobju »babyboom« generacije,
bistveno daljša pričakovana življenjska doba ob rojstvu (od leta 1960 za več kot 8 let)
in zmanjšanje umrljivosti ter
sprejem velikega števila priseljencev iz tretjih držav (to se bo še nadaljevalo).(SURS,
2008)
Staranje prebivalstva je tudi resen evropski problem. Prebivalstvo držav članic EU-27 se bo v
prihodnosti po predvidevanjih močno postaralo: mediana starosti prebivalstva naj bi se od
2008 do 2060 dvignila s 40,4 leta na 47,9 leta. Delež starih najmanj 65 let (tj. 65 let in več),
med skupnim prebivalstvom naj bi se tako povečal s 17,1% na 30,0%; to pomeni, da naj bi se
število toliko starih prebivalcev od 2008 do 2060 predvidoma povečalo s 84,6 milijona na
151,5 milijona; število najmanj 80 let starih ljudi pa naj bi se v tem obdobju skoraj potrojilo: z
21,8 milijona naj bi naraslo na 61,4 milijona. (SURS 2010, str.11)
V Sloveniji (SURS 2010) običajno uporabimo za razvrščanje prebivalstva v velike starostne
skupine naslednjo delitev:
osebe, stare 0–14 let: »mladi«;
osebe, stare 15–64 let: »delovno sposobni«;
osebe, stare 65 let in več: »stari«.
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Staranje prebivalstva je tudi v Sloveniji proces, ki se mu ne bo mogoče izogniti. Zmanjšuje se
namreč delež otrok (0-14 let), povečujeta pa se delež delovno sposobnega prebivalstva (15-64
let) in delež starejših (starih nad 65 let). Delež otrok se je od leta 1981 do leta 2004 zmanjšal s
23% na 14%; delež delovno sposobnega prebivalstva pa se je v istem obdobju povečal s 66%
na 69,5%. Delež starejših, ki je bil v začetku osemdesetih let 20. stoletja na ravni 10%, se od
leta 1987 stalno povečuje in je leta 2004 že presegel 15%.
Po srednji varianti projekcije prebivalstva EUROPOP2008 naj bi se v Sloveniji delež najmanj
65 let starih ljudi med skupnim prebivalstvom do leta 2060 povečal za več kot 16% (na
33,4%) oziroma naj bi se število toliko starih prebivalcev v Sloveniji predvidoma povečalo od
leta 2008 do leta 2060 s 325.300 na 589.900. (SURS 2010, str. 4)
Prebivalci Slovenije so bili ob koncu druge svetovne vojne povprečno stari le malo nad 30 let,
ob popisu 2002 pa je ta kazalnik dosegel že 40 let, po projekcijah pa napovedujejo za leto
2060 povprečno starost skoraj 50 let. (SURS 2008, str. 26)
Zaradi stalnega povečevanja deleža starejših se v vseh obravnavanih državah vse bolj
poudarja problem socialne varnosti starejših v njih. Zaradi resne ogroženosti ustreznega
»preživetja« starejše skupine prebivalstva je tudi Svet Evrope zadnja leta večkrat obravnaval
to vprašanje. Evropske države so se zavezale, da bodo zagotovile prihodke starejšim
prebivalcem, upokojenim in tistim, ki jih upokojeni preživljajo. Ti prihodki bodo skupaj s
socialnim zdravstvenim sistemom in sistemom dolgoročne nege omogočili dostojne
življenjske razmere. Evropski svet je sprejel tudi cilje, po katerih je treba zagotoviti finančno
stabilnost pokojninskih sistemov ter prilagoditi pokojninske sisteme družbenim spremembam
in potrebam. Potrebna je in bo nova solidarnost med generacijami. (SURS 2008, str. 30)
Dejstvo je, da se v Sloveniji število otrok zmanjšuje. Delež starega prebivalstva se povečuje.
Kako pa je s tistimi, ki sodijo nekam vmes?
Delež delovno sposobnega prebivalstva se za zdaj še ne zmanjšuje, a vprašanje je, do kdaj bo
tako. "Zaradi relativno velikih demografskih izgub v času obeh vojn je ta proces danes še
počasen, lahko pa postane kritičen že v naslednjem desetletju, ko bodo začele vstopati v
7
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kontingent starega prebivalstva številčne povojne generacije in se bodo obenem zaradi nizke
rodnosti po letu 1980 zmanjševali kontingenti otrok ter delovno sposobnega prebivalstva,"
pravi Javornik (2007), odgovorna urednica publikacije Socialni razgledi. Težav, ki jih prinaša
staranje populacije, ne morejo rešiti niti migracije, saj je število priseljencev razmeroma
nizko, stari so okoli 30 let, pa tudi njihova rodnost je nizka. Zaradi vsega tega je v zadnjem
času spet veliko govora o tem, da bi morali delavce, ki so trenutno na trgu dela, na njem
obdržati čim dlje časa. (Mladina, 2007)
Staranje prebivalstva Evrope in Slovenije torej predstavlja enega največjih ekonomskih in
socialnih izzivov prihodnosti. EU se izzivov ter posledic demografskih sprememb zaveda in
išče čim ustreznejše rešitve zanje.

1.2 Vpliv staranja prebivalstva na trg dela
Ker se prebivalstvo stara, bo sčasoma začelo primanjkovati delovne sile, mladih delavcev ne
bo dovolj. Kljub temu, da je bilo v zadnjem času veliko storjenega na področju aktivnega
staranja, imajo le redke države članice izdelan obširen vseživljenjski pristop do dela. (SURS
2008, str. 31)
Staranje prebivalstva je danes in bo v prihodnosti za Evropo eden največjih ekonomskih in
socialnih izzivov tudi v zvezi z iskanjem ustreznih poti in mehanizmov za podaljšanje dobe
zaposlitve. Na nizko stopnjo zaposlenosti starejših delovno sposobnih oseb so opozorili že na
zasedanju Evropskega sveta marca 2000 v Lizboni, v letu 2001 pa je Evropski svet v
Stockholmu naložil vsem državam članicam, da do leta 2010 dosežejo povprečno 50-odstotno
stopnjo zaposlenosti oseb v starostni skupini 55–64 let. EU-27 se zastavljenemu cilju počasi
približuje.
Stopnja zaposlenosti teh oseb je bila v EU-27 v letu 2008 45,6-odstotna, torej bistveno višja
kot v letu 2001; tedaj je bila 37,7-odstotna. Stopnja zaposlenosti toliko starih oseb je bila leta
2008 več kot 50-odstotna v 12 državah članicah EU-27; najvišja je bila na Švedskem (70,1%)
in v Estoniji (62,4%); v 15 državah članicah pa je bila ta stopnja nižja od 50%; med temi
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državami je bila tudi Slovenija (32,8%), stopnja zaposlenosti teh oseb od leta 2007 se je pri
nas celo znižala. (SURS 2010, 35)
Slovenija je med državami članicami EU-27 po povprečni starosti državljanov ob prestopu iz
delovne aktivnosti v upokojitev na prvem mestu (pri starosti 56,2 leta), medtem ko se v
povprečju najpozneje upokojujejo na Irskem (pri starosti 64,6 leta). V Sloveniji je bila v letu
2006 povprečna starost ob upokojitvi starostnih in invalidskih upokojencev najnižja v EU
(59,6 leta za starostne in 52,4 leta za invalidske upokojence). (SURS 2010)
Družba vseh generacij, ki sloni na komplementarnih vlogah starejših, narekuje njihovo
nediskriminacijo in socialno vključenost. Delo je tudi za starostnika pomembna socialna
spodbuda, saj je za ljudi dobro, če ostanejo aktivni, tudi ko dosežejo starost za upokojitev.
Tako koristno »uporabijo« svoje znanje in sposobnosti za druge in se tudi sami naprej
razvijajo. Dejavni starostniki so bolj zdravi in živijo dlje, ker pa v skupnosti še vedno
delujejo, se počutijo njen pomemben del.
Uporabljene sposobnosti starejših ljudi so lahko trdna podlaga za bodoči razvoj; s tem ko
družba sprejema njihove izkušnje in modrost, aktivno sodelujejo pri izboljševanju življenja
družbe kot celote. Zato bi starejšim morali dati priložnost, da opravljajo delo, dokler želijo in
zmorejo, pa dostop do programov izobraževanja in usposabljanja, saj je prav spodbujanje
starejših za njihovo sodelovanje ključni element aktivnega staranja.
Tudi v procesu vseživljenjskega učenja so najmanj številni starejši, saj jih je kar za polovico
manj od ostalih. Poleg tega je v vseživljenjsko učenje vključeno šestkrat več ljudi z višjo
stopnjo izobrazbe kakor tistih z nižjo. Večina držav članic EU se zato zavzema, da bi
motivirali predvsem nižje izobražene delavce srednjih let, da pridobijo nova znanja in
spretnosti. (SURS 2008)
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1.3 Položaj starejših delavcev na trgu dela v EU in Sloveniji
V Sloveniji je zaposlenost starejših delavcev v primerjavi z drugimi državami EU nižja.
Stopnja delovne aktivnosti generacije med 50 in 64 let se sicer počasi povečuje, a predvsem
na račun tistih, ki imajo manj kot 55 let. Eden od razlogov za nizko zaposlenost te generacije
v Sloveniji je gotovo tradicija zgodnjega upokojevanja, k tej situaciji pa prispevajo tudi
specifične razmere na trgu dela. Pri tej starostni generaciji se zelo težko uveljavljajo
fleksibilne oblike zaposlovanja, malo je delnih upokojitev, v podjetjih redko posegajo po
novih oblikah zaposlovanja, ki bi omogočile zaposlovanje ali ohranjanje zaposlitve starejšim
delavcem (zaposlovanje s krajšim delovnim časom, odloženo ali delno upokojevanje,
mentorstvo, ipd.) . (Rapuš — Pavel, 2008)

Pri Zavodu za zaposlovanje je bilo na dan 30. 4. 2012 prijavljenih 38.531 brezposelnih oseb v
starosti 50 let in več. V spodnjih tabelah je prikazana njihova struktura po spolu in izobrazbi.
Sledi primerjava o številu prijavljenih z lanskim letom in letom 2008 ter povprečna čakalna
doba od prijave do odjave iz evidence.
Registrirane brezposelne osebe, stare 50 let in več.
dec.
apr. 08 08
Vsi brezposelni

dec.
09

dec. 10 apr. 11

dec. 11 apr. 12

62.440 66.239 96.672 110.021 111.561 112.754 109.084

Brezposelni, stari 50
let in več

21.994 21.923 28.687 38.925

39.448

38.364

38.531

35,2

35,4

34,0

35,3

delež starih 50 let in
več v%

33,1

29,7

35,4

Registrirane brezposelne osebe, stare 50 let in več, po spolu
Spol

apr. 08

dec. 08

dec. 09

dec. 10

apr. 11 dec. 11 apr. 12

Vsi

21.994

21.923

28.687

38.925

39.448 38.364 38.531

Moški

12.016

12.462

16.830

23.339

23.813 23.424 23.461

Ženske

9.978

9.461

11.857

15.586

15.635 14.940 15.070
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Registrirane brezposelne osebe, stare 50 let in več, po ravneh izobrazbe
Stopnja
izobrazbe

apr.08

dec.08

dec.09

dec.10

apr.11

dec.11

apr.12

Skupaj

21.994

21.923

28.687

38.925

39.448

38.364

38.531

I+II

10.278

10.294

13.210

16.078

16.088

15.564

15.510

III+IV

6.071

6.149

8.125

11.663

11.973

11.775

11.904

V. stopnja

4.121

4.007

5.336

7.986

8.155

7.912

8.005

VI. stopnja

875

809

1.088

1.669

1.711

1.624

1.614

VII+VIII

646

660

921

1.506

1.495

1.459

1.468

3

4

7

23

26

30

30

Bolonjski
programi

Primerjava z enakim obdobjem lani
apr.11

apr.12

Razlika v% apr.12/apr.11

39.448

38.531

-2,3

dec.08

apr.12

Razlika v% apr.12/dec.08

Brezposelni nad 50 let 21.923

38.531

+75,8

Brezposelni nad 50 let

Primerjava z letom 2008

Povprečna čakalna doba (v mesecih) registriranih brezposelnih oseb, starih 50 let in več

Brezposelni nad 50 let

apr.08

dec.08 dec.09 dec.10 apr.11

dec.11 apr.12

34,6

34,8

28,1

27,7

22,8

24,4

28,9

Po naročilu Kapitalske družbe je bila v letu 2007 izvedena raziskava o zaznavanju
problematike staranja med slovenskimi podjetji. S pesimizmom nas navdaja izsledek
omenjene raziskave (www.kapitalska-družba.si, 2007), da si v Sloveniji kar 71% podjetij ne
prizadeva zadržati starejših zaposlenih, kar pomeni, da ne izvajajo nobenih ukrepov v ta
namen na področjih, kot so prilagoditve delovnih mest, organizacija dela, zdravstvena
preventiva, ipd. Eden od razlogov za nezadrževanje starejših zaposlenih na delovnem mestu je
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tudi v nepoznavanju in nerazvitosti menedžmenta starostnikov, drugi razlog je v stereotipnem
razmišljanju v zvezi s starejšimi, nenazadnje pa so razlog sami starejši zaposleni, ki so se
psihološko prilagodili t.i. kulturi zgodnjega upokojevanja.

1.4 Položaj mladih na trgu dela v EU in Sloveniji
Avtorica Vučina — Vršnak (Objektiv 2012) v svojem članku navaja, da je na evropskem trgu
dela brezposelnih trenutno skoraj 24 milijonov ljudi, od tega je mladih pod 25 let okoli 5,5
milijona. Daleč največ je brezposelnih mladih v Španiji in Grčiji, saj je v obeh državah brez
dela kar polovica mladih pod 25 let. V številnih drugih državah kot so Portugalska, Italija,
Slovaška, Litva, Latvija ter na Irskem, je mladih brez dela okoli tretjina vseh brezposelnih.
Zato niti ni čudno, da nekateri že govorijo o »izgubljeni« ali »pozabljeni« generaciji, saj se
doslej – do pred nekaj meseci – politika ni kaj dosti ukvarjala z mladimi. Preobrat je sprožil
Jose Manuel Barroso, ki je napovedal posebne ekipe, ki bodo obiskale posamezne
problematične države, in jim pomagale pri pripravi programov in pri porabi evropskega
denarja, namenjenega zaposlovanju mladih. Izkazalo se je namreč, da ne samo, da je črpanje
sredstev preslabo (do sedaj je porabljenih le okoli 35 odstotkov denarja iz socialnega sklada)
pač pa tudi, da dodeljena sredstva niso bila namenjena tistim, ki jih najbolj potrebujejo.
Analiza evropske komisije je namreč pokazala neujemanje med deležem brezposelnih mladih
in njim namenjenimi sredstvi. Vse doslej o problemu mladih nihče ni govoril na glas. Bolj v
ospredju in to v celotni EU, je namreč pokojninska reforma.
Slovenija je bila od leta 2004, ko je vstopila v EU, vsako leto opozorjena na vzdržnost javnih
financ zaradi staranja prebivalstva, za kar naj bi bila rešitev pokojninska reforma, katere pa
Slovenija še ni sprejela. Po besedah ministra za delo Andreja Vizjaka, se bo z njo ukvarjala
prihodnje leto. Dejstvo pa je, da če mladi dela ne bodo dobili, se torej tudi upokojencem ne
piše nič dobrega.
Največ mladih Evropejcev si na začetku poklicne poti najde priložnostne zaposlitve, kot je
delo v trgovini ali pomoč gospodinjstvom, za katere velja pravilo, da take vrste dela »hitro
dobiš in hitro izgubiš«. Obupati pa kljub vsemu ne gre: mladi so vendarle gonilna sila
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premikov na trgu dela in približno polovica (48 odstotkov) vseh, ki so v letu 2010 našli
zaposlitev, je bilo prav mladih med 18. in 29. letom. Črpanje iz skladov je resda treba
pospešiti, a treba je najti tudi nove pristope. Če mladi Španci, Portugalci, Grki, Italijani,
Slovaki, Balti in Irci razmišljajo o tem, da bi zaradi slabih razmer na trgu dela zapustili svojo
državo, jim ni treba daleč. Povsem drugačna slika je namreč v Nemčiji, Avstriji in na
Nizozemskem, kjer je brezposelnost mladih manj kot 10 odstotna. Kot model se vedno znova
omenja Nemčija s svojim vajeniškim sistemom. Mladi ob šolanju opravljajo prakso v
podjetjih, kar država delno financira, pogosto pa se v tem istem podjetju kasneje tudi redno
zaposlijo.
Kot kaže evropska statistika, v Sloveniji večjih problemov ni. Mladih brez dela je okoli 15
odstotkov, kar je precej manj od povprečja v EU. Slovenija je bila na januarskem vrhu EU
predstavljena kot dober primer spodbujanja zaposlovanja mladih. Vendar pa evropska
statistika, četudi se zdi obetavna, ne pove vsega. Ko govori o 15 odstotni brezposelnosti
mladih pri nas, zajame le posameznike v starosti do 25 let. Dejstvo pa je, da pri nas mladi, v
starosti do 25 let, v glavnem še študirajo. Če pa si pogledamo podatke o brezposelnih, starih
do 29 let, je slika povsem drugačna, saj število le-teh brezposelnih, naraste na 27.000.
Ti mladi se s težavami srečajo po zaključku študija, razlogi za to pa so naslednji:
primanjkuje jim veščin iskanja zaposlitve,
večinoma se zaposlujejo za določen čas in na delovnih mesti, ki ne ustrezajo njihovi
stopnji izobrazbe, zato je zanje značilno pogosto prehajanje iz zaposlitve v
brezposelnost,
poklicna neskladja,
krizne razmere v gospodarstvu, kar posledično vpliva tudi na rast brezposelnosti.
Četrtina mladih Evropejcev je brezposelnih že več kot 12 mesecev. Po drugi strani pa je tiste
ki so zaposleni, lažje odpustiti kot starejše delavce. Nimajo veliko izkušenj in so zato z vidika
delodajalca lažje nadomestljivi. Delodajalci se tudi pogosto držijo pravila, da najprej
odpustijo tiste, ki so se zadnji zaposlili v podjetju, in to so običajno zopet mladi.
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Kam vodi vse to?
"Slovensko gospodarstvo trenutno ni sposobno absorbirati povečanega števila mladih, ki se
odločajo za študij ali končujejo katerikoli študij na terciarni ravni," pravi Ignjatović, ki na
Fakulteti za družbene vede poučuje planiranje kadrov, trg delovne sile in zaposlovanje. V
primeru, da bo šlo tako naprej, napoveduje dvoje. Prvič, da bo stopnja brezposelnosti mladih
diplomantov še večja. In drugič, da bo vse večja tudi podzaposlenost mladih — kar pomeni, da
se bo vse več mladih diplomantov znašlo na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi
ali sploh smeri študija.
"Seveda so take težave eden od ključnih dejavnikov tudi pri odločanju o drugih pomembnih
odločitvah, kot so podaljšano bivanje pri starših, poznejše odločanje o ustanovitvi družine in
rojevanje otrok," je prepričan Ignjatović.
Težave, ki jih imata na trgu dela najmlajša in najstarejša generacija, niso samo njune težave.
In njuna izključenost ima veliko bolj daljnosežne posledice, kot se zdi na prvi pogled. Če
namreč mladi ne morejo vstopiti na trg dela, starejši pa so z njega predčasno izključeni, pade
na "srednjo" generacijo toliko več dela. In toliko več obremenitev.
"Zanesljivo!" se strinja Ignjatović. "Demografske spremembe, kot sta staranje prebivalstva in
majhna rodnost, same po sebi zmanjšujejo obseg delovne sile, medtem pa se povečuje delež
tistih, ki so odvisni od ustvarjenega BDP-ja." (Mladina, 2007)
Hkrati Ignjatović opozarja, da če bi upoštevali le registrirano brezposelnost, bi lahko sklepali,
da Slovenija nima težav z brezposelnostjo mladih. Povsem drugačno sliko pa daje tako
imenovana anketna brezposelnost, ki zajema tudi tiste, ki niso prijavljeni na zavodu. Anketna
brezposelnost namreč zajema vse osebe, ki niso opravile nobenega dela za plačilo, in je
namenjena predvsem mednarodnim primerjavam.
Registrirana brezposelnost pa upošteva le tiste osebe, ki so prijavljene na Zavodu za
zaposlovanje. »Glede na to, da mladi kot prvi iskalci zaposlitve ne dobijo denarnih
nadomestil, se jim verjetno niti ne zdi vredno prijavljati se na Zavod,« meni Ignjatović.
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Kot drugi razlog za nizko registrirano brezposelnost mladih Ignjatović vidi predvsem v
dejstvu, da večina mladih nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih šolah. »Po eni strani
gre za beg pred brezposelnostjo, saj ponuja fakulteta status, zdravstveno varstvo, delo prek
študentskega servisa. Po drugi strani imajo bolje izobraženi večjo možnost dobiti delo in ga
tudi ohraniti,« meni Ignjatović. (Dernovšek, 9.7.2012, Dnevnik)

Pri Zavodu za zaposlovanje je bilo na dan 30. 4. 2012 prijavljenih 24.061 brezposelnih oseb,
starih do vključno 29 let. V spodnjih tabelah je prikazana njihova struktura po spolu in
izobrazbi.
Registrirane brezposelne osebe, stare do vključno 29 let
apr.08

dec.08

apr.09

dec.09

apr.10

dec.10

apr.11

dec.11

apr.12

62.440

66.239

82.832

96.672

99.316

110.021 111.561 112.754 109.084

16.324

18.223

23.745

27.424

26.924

27.694

27.079

27.128

24.061

26,1

27,5

28,7

28,4

27,1

25,2

24,3

24,1

22,1

Vsi
brezposelni
stari

do

vključno 29
let
delež

starih

do vključno
29 let

Registrirane brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, po spolu
apr.08

dec.08

apr.09

dec.09

apr.10

dec.10

apr.11

dec.11

apr.12

Vsi

16.324

18.223

23.745

27.424

26.924

27.694

27.079

27.128

24.061

moški

6.718

8.293

11.798

13.971

14.039

14.087

13.701

13.202

11.689

ženski

9.606

9.930

11.947

13.453

12.885

13.607

13.378

13.926

12.372
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Registrirane brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, po strokovni izobrazbi
apr.08

dec.08

apr.09

dec.09

apr.10

dec.10

apr.11

dec.11

apr.12

I. stopnja

3.921

4.545

6.081

6.374

6.539

6.432

6.544

6.778

6.225

II. stopnja

824

979

1.396

1.490

1.462

1.283

1.262

1.166

1.140

III. stopnja

43

37

47

46

50

35

30

42

30

IV. stopnja

2.857

3.439

4.973

5.423

5.488

5.021

4.968

4.768

4.296

V. stopnja

6.599

7.051

8.563

10.497

9.995

10.851

10.085

9.765

8.213

VI. stopnja

300

362

494

659

687

791

782

897

900

VII. stopnja

1.766

1.783

2.147

2.841

2.591

3.062

3.178

3.344

2.898

9

8

16

11

22

22

16

16

18

36

78

101

197

208

352

343

VIII. stopnja 8
Bolonjski
programi

6

Registrirane brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, povprečna čakalna doba po mesecih
apr.08 dec.08

apr.09

dec.09

apr.10

dec.10

apr.11

dec.11

apr.12

Vsi

11,5

8,8

7,8

8,1

9,2

9,1

10,2

10,1

11,2

moški

11,2

8,0

6,9

7,5

8,8

8,9

10,1

10,0

11,3

ženski

11,7

9,5

8,7

8,8

9,6

9,3

10,2

10,1

11,2

Primerjava z enakim obdobjem lani
apr.11 apr.12
Brezposelne osebe stare do vključno 29 let

Razlika v% apr.12/apr.11

27.079 24.061 88,9

Primerjava z letom 2008
dec.08 apr.12 Razlika v% apr.12/dec.08
Brezposelne osebe stare do vključno 29 let

18.223 24.061 132,0
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Povprečna čakalna doba (v mesecih) registriranih brezposelnih oseb, starih do vključno 29
let
apr.08

dec.08 dec.09 dec.10 apr.11

dec.11 apr.12

11,5

8,8

10,1

Brezposelne osebe stare do
vključno 29 let

8,1

9,1

10,2

11,2

2 STRATEGIJE ZA POVEČANJE ZAPOSLENOSTI STAREJŠIH IN
MLADIH
2.1 Prožna varnost na trgu dela
Koncept varne prožnosti nas popelje iz miselnosti varnosti delovnih mest k miselnosti
varnosti zaposlovanja oz. zaposljivosti. Je manj usmerjen k zaščiti delovnih mest in bolj k
zaščiti ljudi. Spodbujanje prožnih trgov dela in zagotavljanje visoke stopnje varnosti na drugi
strani bo učinkovito le, če bodo delavcem na voljo sredstva, ki jim bodo omogočala
prilagoditev spremembam (motivacija za učenje, podpora pri iskanju zaposlitve, enake
možnosti za vse). Pri tem je pomembno, da uvajanje varne prožnosti zadeva vse tri nivoje,
tako zaposlene, delodajalce kot tudi vlado.
Razvoj koncepta sega na Dansko. Na začetku devetdesetih let je Danska, tako kot veliko
drugih držav v EU, doživela eno od najvišjih ravni brezposelnosti, ki je takrat znašala 12%,
gospodarska rast pa je znašala le 0,8%. Z uvedbo aktivne politike zaposlovanja (APZ) jim je
uspelo zelo znižati brezposelnost, ki je leta 2000 s 4,3% dosegla najnižjo raven, zaposlenost
pa je v istem letu narasla kar na dobrih 76%. Poleg APZ, za katero so namenili okoli 4%
BDP, se je sprostila delovno pravna zakonodaja - velika mobilnost na trgu dela – hitro
odpuščanje in zaposlovanje ter vzpostavil visoko razvit sistem socialne varnosti.
Danska je znana kot država z dobrim modelom varne prožnosti in ukrepov aktivnega staranja.
Uspeh danskega modela je v učinkoviti kombinaciji prožnosti trga dela, ki pomeni visoko
stopnjo zaposlitvene mobilnosti (30% danskih delavcev zamenja zaposlitev vsako leto) in
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nizko stopnjo zaščite delovnih mest (delodajalci nimajo težav z odpuščanjem delavcev).
Hkrati pa ima Danska zelo radodaren sistem socialne varnosti v primeru brezposelnosti.
Pomemben dejavnik uspeha je tudi socialni dialog, ki je na Danskem zelo učinkovit, z dolgo
tradicijo, podprt z močno vlogo sindikatov. Njihovo načelo je, da z več prožnosti pridobimo
večjo varnost in če imamo večjo varnost, hkrati pridobimo tudi večjo prožnost. http://densprogress.eu/
Delodajalci si prizadevajo za večjo prožnost predvsem v smislu lažjega prilagajanja delovne
sile gospodarskim razmeram. Večja prožnost delovne sile naj bi podjetjem zagotavljala večjo
učinkovitost. Po drugi strani pa prožnost zaposlitve obenem pomeni manjšo varnost in večjo
negotovost zaposlitve za delojemalce, saj v slabših gospodarskih razmerah lahko hitreje
ostanejo brez dela. Prožnost zaposlitve merimo z različnimi kazalniki.
Najpogostejša sta:
zaposlitev za določen čas in
zaposlitev z delovnim časom, krajšim od polnega.
Kot prožna oblika zaposlitve šteje tudi samozaposlitev.

Kot navajata avtorja Lah in Svetin (SURS 2011), je imelo v Sloveniji leta 2010 okoli 17%
zaposlenih zaposlitev za določen čas, okoli 9% zaposlenih je opravljalo dela z delovnim
časom, krajšim od polnega, na enega samozaposlenega pa je bilo okoli 7 zaposlenih. V
Sloveniji se je v zadnjih 15 letih zelo povečalo število zaposlenih za določen čas. Med te
štejemo zaposlene za določen čas, ter posameznike ki delajo preko študentskega servisa ali
opravljajo pogodbeno delo.
Leta 1995, torej v začetnih letih tranzicije, smo imeli 8,4% zaposlenih za določen čas, do leta
2010 pa se je njihov delež povečal na 17,3%. Tako smo se v letu 2011 uvrstili med države z
velikim deležem zaposlitev za določen čas. Višje vrednosti kot Slovenija so namreč dosegali
le še na Nizozemskem, na Portugalskem, v Španiji in na Poljskem. Na Slovaškem, v Bolgariji,
Estoniji in Litvi so v letu 2010 imeli manj kot 6% zaposlitev za določen čas, najmanj, malo
več kot odstotek, pa so jih imeli v Romuniji. To so države, v katerih je trg dela precej tog, in
kjer so zabeležili bodisi višje stopnje brezposelnosti bodisi višje stopnje neaktivnosti (med
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neaktivne štejemo tiste, ki ne delajo, dela ne iščejo ali pa dela niso pripravljeni sprejeti v
sorazmerno kratkem času).
Največja skupina zaposlenih za določen čas so mladi. Skoraj tri četrtine zaposlenih, ki
opravljajo delo za določen čas, je mlajših od 35 let. Med vsemi zaposlenimi pa je 5% takih, ki
so zaposleni prek študentskega servisa; med vsemi deli za določen čas pa 30% del prek
študentskega servisa.
Meja zaposlitve za delovni čas, krajši od polnega, je v Sloveniji 35 ur. V Sloveniji opravlja
delo za delovni čas, krajši od polnega, skoraj 9% zaposlenih. Najvišji delež le-teh ima že vrsto
let Nizozemska, in sicer čez 50%. K temu deležu največ prispevajo ženske, saj jih več kot
70% dela z delovnim časom krajšim od polnega. V Sloveniji je takih žensk le 12%. K temu
prispeva dobro urejena mreža varstva otrok, urnik dela, sobivanje v večgeneracijskih
družinah, ipd.

Samozaposlitev je v Sloveniji dokaj pogosta, saj se je v letih po osamosvojitvi ta oblika dela
zelo povečala. Podatki iz Ankete o delovni sili iz leta 1993 kažejo, da je takrat znašal delež
samozaposlenih med vsemi delovno aktivnimi nekaj nad 12%. Po začetnem povečanju števila
se je delež samozaposlenih v kasnejših letih zmanjšal. V zadnjih dveh letih pa se je število
samozaposlenih zopet povečalo in v letu 2010 že preseglo 12,4% vseh delovno aktivnih.
Deloma je k temu prispeval tudi Zavod RS za zaposlovanje s svojim programom za
subvencioniranje novih samozaposlitev. Drugi razlog je tudi ta, da delodajalci raje zaposlijo
nekoga, ki ima status samostojnega podjetnika, kot da z njim sklenejo delovno razmerje.
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4375
Kot navajata omenjena avtorja (Lah, Svetin, 2011), na trgu dela prihaja do navzkrižja
interesov med delodajalci in delojemalci. Delodajalci si želijo čim večjo prožnost. Zaposlenih
želijo imeti točno toliko, kot je trenutna potreba, za točno določen delovni čas in s čim manj
ostalimi obveznostmi. Delojemalci pa si na drugi strani želijo ravno nasprotno: zaposlitev za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z majhno možnostjo izgube zaposlitve in z vsemi
pravicami in ugodnostmi z naslova dela.
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V državah članicah EU poznamo danes različne sisteme, ki se razlikujejo glede na prožnost
trga dela. Danska je na primer znana kot svetel zgled države z varno prožnostjo, s tako, pri
kateri dobro součinkujeta liberalni trg dela in socialna varnost. V vzhodni Evropi pa obstajajo
tudi države, v katerih vladajo rigidnejši (manj prožni, bolj togi) zaposlovalni zakoni. V
Sloveniji smo nekje na sredi: za mlade veljajo nova, prožnejša merila, srednja in starejša
generacija pa sta v večji meri zaposleni na podlagi rigidnejše zakonodaje. To je tudi razlog, da
se mladi težje uveljavijo na trgu dela v Sloveniji in da zato posegajo po negotovih, projektnih
delih, nemalo med njimi jih celo podaljšuje študij zato, ker jim to omogoča delo prek
študentskih servisov. http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4375
Spremembe, ki bodo zagotovo vplivale na prožnost trga dela v Sloveniji, je pred kratkim
napovedal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak. Med prednostnimi
nalogami novega ministra bo reforma trga dela. Načrtuje se prenovo zakona o delovnih
razmerjih, vlada pa naj bi ga po usklajevanju s socialnimi partnerji sprejela do konca
letošnjega leta. Tudi pokojninsko reformo naj bi vlada – po načrtih ministra – sprejela do
konca prihodnjega leta.
Strateški cilj ministrstva pa je povečati število zaposlenih in zmanjšati število brezposelnih.
Ministrstvo že pripravlja spodbude za zaposlovanje mladih in starejših, več bo javnih del,
aktivna politika zaposlovanja pa naj bi se še bolj prilagodila potrebam gospodarstva.

2.2 Aktivna politika zaposlovanja
Kot določa Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD), je aktivna politika
zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in
povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Brezposelne osebe in drugi iskalci
zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se
vključijo v ukrepe APZ skladno s smiselnostjo in podlagami za njihovo izvajanje. (ZUTD)
Brezposelni imajo lahko ovire oz. težave, ki jim otežujejo uspešen nastop na trgu dela.
Običajno so te težave povezane z neustrezno izobrazbo, pomanjkanjem izkušenj ali
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zdravstvenimi omejitvami, zaradi katerih so za delodajalce manj zanimivi. Zavod tem osebam
pri iskanju nove zaposlitve pomaga z vključevanjem v programe APZ, ki najbolj učinkovito
odpravljajo te težave oz. jim pomagajo pri ponovni zaposlitvi. Brezposelna oseba lahko z
vključitvami v različne programe pridobiva nova znanja, spretnosti, veščine ali se zaposli s
pomočjo subvencije. Med brezposelnimi, ki so se zaposlili v letu 2011, je bilo v šestih
mesecih pred zaposlitvijo v programe APZ vključenih več kot 21.000 oseb. Ciljne skupine
APZ so: starejši, mladi, dolgotrajno brezposelni, invalidi, osebe z zdravstvenimi omejitvami.

Ukrepi APZ so:
Izobraževanje in usposabljanje, ki se izvaja kot formalno in kot neformalno izobraževanje.
Namen formalnega izobraževanja je pridobitev višje ravni izobrazbe in s tem večanja
zaposlitvenih možnosti, namen neformalnega pa je večanje zaposlitvenih možnosti s
pridobitvijo novih zanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere.
Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta sta namenjena pridobivanju
novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, in večanju konkurenčnosti in
prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce. Nadomeščanje na delovnem
mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo.
Delitev delovnega mesta se izvaja kot subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z
brezposelno osebo.
Spodbude za zaposlovanje so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti
ranljivih skupin brezposelnih oseb, kamor spadajo tudi starejši in iskalci prve zaposlitve.
Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij za zaposlitev.
Spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih
veščin ranljivih skupin je namenjeno Kreiranje delovnih mest. Izvaja se kot
subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti
pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju (javna dela).
Spodbujanje samozaposlovanja je namenjeno uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju
delovnih mest v mikro podjetjih. Izvaja se kot pomoč pri samozaposlitvi (v obliki
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informiranja in delavnic) in ob zaključku usposabljanja tudi v obliki subvencije za
samozaposlitev.
Prednost pri vključevanju v ukrepe APZ imajo osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu dela
(kamor spadajo tudi starejši in mladi iskalci zaposlitve) ter brezposelne osebe, ki še niso bile
vključene v noben ukrep APZ. (ZUTD, 2011)

2.2.1 APZ z vidika zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest starejših oseb
Starejši brezposelni se lahko vključijo v vse aktualne programe APZ, v skladu s smiselnostjo
vključitve in ciljnimi skupinami posameznega programa. Vključijo se lahko v delavnice za
izboljšanje veščin iskanja zaposlitve, v usposabljanje na delovnem mestu, institucionalno
usposabljanje, pridobivanje nacionalnih ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanje za
življenjsko uspešnost (UŽU), usposabljanje za izboljšanje zaposlitvenih možnosti v Pokolpju,
v javna dela in druge programe subvencioniranega zaposlovanja za krepitev socialne in
delovne

vključenosti

(Priložnost

zame,

Asistent/asistentka

bom),

ter

v

program

samozaposlovanja. Delodajalci iz Pomurja in Pokolpja lahko tudi za zaposlitev starejših
brezposelnih uveljavljajo povračilo prispevkov delodajalca.
Poleg tega lahko delodajalci za zaposlitev brezposelnih, starejših od 55 let, uveljavljajo
davčno olajšavo pri Davčni upravi RS.
Za leto 2012 je Zavod RS za zaposlovanje pripravil tudi specializirano delavnico za starejše
brezposelne osebe, namenjeno izboljšanju veščin iskanja zaposlitve. Izvajali jo bodo
koncesionarji, izbrani na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V
tridnevni delavnici se bodo starejši brezposelni seznanili s tem, kako poudariti in delodajalcu
kot svojo prednost predstaviti svoje bogate izkušnje, kompetence, skrito znanje, pripadnost
delodajalcu, ter kako iskati skrite možnosti na trgu dela.
Analize kažejo, da starejša, ko je brezposelna oseba, večja je verjetnost, da se zaposli s
pomočjo subvencije. Med brezposelnimi, ki so bili stari 50 let ali več ter so bili vključeni v
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program APZ, se jih je preko subvencioniranih zaposlitev zaposlilo 68%, medtem ko je delež
subvencioniranih zaposlitev med mladimi samo 42%. Starejši se v okviru subvencioniranih
zaposlitev najpogosteje vključujejo v program Zaposli.me ter javna dela, medtem ko je pri
mlajših brezposelnih najpogostejša samozaposlitev. (Interno gradivo: Zaposlovanje
brezposelnih oseb v letu 2011)
Res je, da se mladi zaposlujejo hitreje kot starejši. A kljub temu je Zavod z intenzivnim delom
s starejšimi brezposelnimi v letu 2011 pomagal do zaposlitve skoraj osem tisoč osebam v
starosti 50 let in več. Spodbuden je tudi podatek, da je bil v letu 2011 med brezposelnimi, ki
so se zaposlili, delež starejših brezposelnih najvišji v zadnjih petih letih, znašal je 12,6%. V
prejšnjih letih je bil ta delež okrog 10% in je postopoma naraščal.

2.2.2 APZ z vidika zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest mlajših oseb
Kot rečeno, se mladi v starosti do 29 let najpogosteje vključujejo v program
samozaposlovanja. V skladu s smiselnostjo vključitve in ciljnimi skupinami posameznega
programa se lahko vključijo v vse programe, ki so zbrani v Katalogu APZ. Programi, ki so
namenjeni izključno mladim pa so:
PUM Projektno učenje za mlajše odrasle. Namen aktivnosti je spodbuditev mladih
brezposelnih oseb, da se vrnejo v izobraževanje ali se zaposlijo. V enem šolskem letu, kot
program traja, je njegov namen tudi povečati splošno izobraženost osebe, formirati njegovo
poklicno identiteto ter socialno-kulturno delovanje.
ABSOLVENT – AKTIVIRAJ IN ZAPOSLI SE. Gre za pilotni program, ki se je prvič izvajal
v lanskem letu. V primerjavi z drugimi programi ima nekoliko specifično ciljno skupino, saj
je namenjen absolventom oziroma diplomantom. Osrednji cilj programa Absolvent je
omogočiti absolventom, da se usposabljajo na delovnem mestu pri delodajalcu, pod
strokovnim vodstvom mentorja, ter se po končanem usposabljanju in diplomi zaposlijo pri
istem delodajalcu, brez predhodne prijave v evidenco brezposelnih pri Zavodu za
zaposlovanje.
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PRVI IZZIV - delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši
od 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu, če jih zaposlijo
vsaj za 15 mesecev.

2.3 Vloga socialnega pedagoga in osnove interveniranja
Obstaja kar nekaj definicij intervencije, a najustreznejša glede na delo socialnega pedagoga na
Zavodu za zaposlovanje se mi je zdela Mullerjeva: »Izraz intervencija lahko iz latinščine
prevedemo kot Inter Vencija, kot »iti vmes«– med silami, ki klienta ali življenjski prostor
izpostavijo pritisku, in nasprotnimi, kljubovalnimi silami klienta, ki skuša ta pritisk preživeti,
za kar porabi vso svojo moč in mu za iskanje boljših poti in zapustitev kletke ne ostane nič
energije«. (Müller, 2006, str.152)
Hkrati intervencija označuje poseg socialnega pedagoga, s katerim skuša posredovati in
vplivati na elemente v svojem poklicnem polju. Ožji vidik razumevanja intervencij Koboltova
zamejuje predvsem na tiste posege, ki jih socialni pedagog usmerja na uporabnika.
Kontinuum socialno pedagoških intervencij se razteza vse od pedagoškega – izobraževalno
vzgojnega pa do svetovalnega, korektivnega in socialno terapevtskega polja. (Kobolt 2006)
Če govorimo o vlogi socialnega pedagoga, so le-ti strokovnjaki, »ki pomagajo
posameznikom, ki nimajo zadostnih osebnih in materialnih sredstev za primerno upravljanje s
svojim življenjem ali pa se nahajajo v kritičnem obdobju življenja in potrebujejo pomoč pri
spoprijemanju z njim. In če so socialni pedagogi pravi profesionalci, to počnejo tako, da
postopoma povečujejo klientove zmožnosti, in ne tako, da jih zamenjajo ali oslabijo«.
(Müller, 2006, str.154)
Če bi cilje na ravni opolnomočenja posameznika strnili, bi lahko rekli, da so cilji socialno
pedagoškega interveniranja naslednji:
povečati znanje in veščine za uspešnejše reševanje problemov,
vplivati na dvig kompetentnosti, prispevati k spoznanju o lastni vrednosti in
sposobnosti za reševanje problemov ter s tem k opolnomočenju,
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zmanjšati negotovosti, sprostiti zavrte potenciale in napetosti zaradi neuspešnega
reševanja življenjskih situacij,
analizirati problemsko situacijo iz novih zornih kotov,
motivirati za iskanje novih konstrukcij realnosti,
spodbujanje novih strategij vedenja,
upoštevanje meja in možnosti spreminjanja posameznika in delov njegovega
socialnega sistema,
povečati gotovost pri izbiranju in sprejemanju rešitev ter načrtovanju prihodnosti,
izboljšati uvid v svoje probleme in probleme okolja, spoznati ozadje svojega ravnanja,
mišljenja in čustvovanja ter razlogov za ravnanje,
izboljšati vključenost v družbeno okolje skozi pridobivanje konstruktivnega in
ustvarjalnega delovanja na širšem socialnem področju. (Kobolt, Rapuš—Pavel 2006)
Svetovalec pri svojem delu deluje ciljno in usmerjeno, z željo po razumevanju, podpori in
doseganju sprememb uporabnikovega doživljanja, mišljenja in ravnanja. Osnovni pogoj za
spremembo je, da komunikacijski partner (uporabnik) začuti dovolj varnosti, da izrazi svoj
položaj. To pomeni, da se obrne vase, izrazi, kaj se v njegovem trenutnem življenjskem
položaju dogaja, kje vidi napetosti in motnje ter kje svoje moči, ipd. Odnos, ki omogoča
takšno pripoved in s tem samorefleksijo kot pogoj za začetek spreminjanja, se začne takrat, ko
strokovnjak sprejme uporabnika in njegov položaj, ter takrat, ko uporabnik tvega
spreminjanje.

Cilj eksternalizacije ni v tem, da bi si strokovnjak za svoje razumevanje oblikoval sliko o
uporabnikovem položaju. Osnovni cilj eksternalizacije je, da s pomočjo pripovedi o tem, kaj
doživlja in želi, uporabnik sam reflektira svoj položaj. S tem se lahko od njega distancira,
spozna napetosti in motnje ter se odloči za spreminjanje. (Kobolt, Rapuš—Pavel 2006)
V literaturi (Kobolt, Rapuš – Pavel, 2006) sem zasledila enega od možnih modelov dela s
stranko in sicer Integriran model interveniranja. Pritegnila me je shema krožnega procesa
ocenjevanja, saj se mi zdi zelo podobna štirim korakom, ki jih uporablja Glasser v svoji
Realitetni terapiji. Zelo natančno opisan krožni proces ocenjevanja po moji oceni na koncu
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razgovora svetovalca pripelje do podobnega uvida v težave stranke, kot pri štirih korakih, ki
jih prakticira Glasser.
Prvi korak – ocena življenjskega položaja in problemske situacije (anamneza),
Drugi korak – povzemalno razumevanje in oblikovanje konsenzov,
Tretji korak – ukrepanje,
Četrti korak – evalvacija, vrednotenje, analiza.
Če naredim enostavno primerjavo, pri Glasserjevi Realitetni terapiji posebna procedura
poteka v premišljenem zaporedju, vendar se vedno prilagaja svetovancu in njegovim težavam.
Najprej svetovalec razišče ŽELJE in potrebe svetovanca, potem ga vpraša o RAVNANJU
(vedenju), s katerimi skuša zadovoljiti svoje potrebe in izpolniti želje, nato pa ga poprosi, naj
EVALVIRA učinkovitost dosedanjega vedenja za izpolnitev svojih želja. Če svetovanec
spozna, da je njegovo dosedanje vedenje neučinkovito, ga svetovalec spodbuja, da napravi
NAČRT za bolj učinkovita ravnanja. (Lojk, 1997)
Tak način delovanja in svetovanja socialnega pedagoga zajema razumevanje problema,
pomoč stranki pri iskanju rešitev ter razpoložljivih osebnih in socialnih virov vse do
kompetenc posameznika in njegove socialne mreže. Takšno delovanje je metodično odprto in
situacijsko usmerjeno, kjer trdni vzorci ravnanja štejejo manj kot vsakokratna individualna
situacija. Zato moramo rešitve iskati skupaj s stranko. Za tako naravnano strokovno ravnanje
potrebujemo pogum, da se v teh odnosih izpostavimo, razumemo dane interakcije,
vzpostavimo in vzdržujemo zaupanje, znamo posredovati v konfliktnih situacijah, imamo
domišljijo za nove rešitve težkih situacij ter sposobnost strukturiranja, organiziranja in
usklajevanja odnosov. (Zorc—Maver 2006, Uvod)

Kot pravi Zorc—Maverjeva (2006), v procesih modernizacije, tehnologizacije in globalizacije
družbe postaja integracija posameznika vse težja, pri čemer so določene družbene skupine še
posebej socialno ranljive. Če se ozremo v zgodovino, je bilo socialno—pedagoško delovanje
vselej usmerjeno v socialno integracijo ljudi v ogrožajočih življenjskih situacijah, v katere jih
je izrinila družba ali skupnost ali jih celo izključila iz nje. Med te zagotovo spadajo tudi
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brezposelni, invalidi, starejši, mladi brez izobrazbe, ipd. Socialnega pedagoga na Zavodu za
zaposlovanje najpogosteje najdemo v vlogi osebnega svetovalca ali svetovalca specialista.
Vsak iskalec zaposlitve ima osebnega svetovalca, ki mu svetuje v času prijave na Zavodu, ga
v tem obdobju spremlja in skrbi za usklajeno in celovito obravnavo. Osebni svetovalec
uresničuje svojo vlogo tako, da:

informira iskalca zaposlitve,
izvaja osnovno karierno svetovanje,
v okviru osnovnega kariernega svetovanja po potrebi napotuje v aktivnost
poglobljenega kariernega svetovanja, ki ga izvajajo svetovalci specialisti ter v ukrepe
APZ, kadar je to potrebno,
pridobiva in zapisuje informacije in podatke o osebah, ki so pomembni za kvalitetno
svetovalno obravnavo in posredovanje zaposlitev,
posreduje v zaposlitev,
spremlja uresničevanje zaposlitvenega načrta,
predlaga timsko obravnavo, kadar je to potrebno,
ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vodenje v evidenci brezposelnih oseb in iskalcev
zaposlitve,
vodi postopke v zvezi s pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti,
zagotavlja celovitost in kontinuiranost obravnave,
idr.

Pri obravnavi iskalcev zaposlitve lahko poleg osebnega svetovalca v skladu z njihovimi
potrebami sodelujejo tudi svetovalci – specialisti za karierno svetovanje, rehabilitacijski
svetovalci ter zdravniki svetovalci, po potrebi pa tudi drugi strokovni sodelavci, ki pokrivajo
področje programov APZ, socialne varnosti in pravnih vprašanj.

Zunaj Zavoda osebni svetovalec, glede na potrebe svojih strank, sodeluje s Centri za socialno
delo (CSD), Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zdravstvenimi
zavodi, idr. (Doktrina, 2011)
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3 SOODVISNOST GENERACIJ IN SOODVISNOST ZNANJA V
DELOVNEM OKOLJU

Staranje prebivalstva krepko spreminja razmerja v generacijski zaposlitveni strukturi podjetij,
vendar se na to dejstvo odzivajo le redki delodajalci. Trenutno stanje namreč kaže, da
delodajalci povprašujejo predvsem po mlajših kadrih, po drugi strani pa nam je kot družbi
blizu kultura zgodnjega upokojevanja. Zaradi takega odnosa do starejših zaposlenih podjetja
izgubljajo marsikatero kompetenco, ki je včasih celo ključna za uspešno in učinkovito delo
proizvodnje, posameznega oddelka ali podjetja. Da to drži, kažejo izkušnje iz avtomobilske
industrije, kjer so že pred leti začeli dejavno vključevati ključne starejše kadre v mentorske in
svetovalne programe. http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042422411
Ključni kader ali osrednji člen v podjetju je posameznik, ki lahko iz kaosa ustvari red nekdo,
ki je lahko izumitelj, ki povezuje, ustvarja, organizira in dejansko uresniči za podjetje nekaj
pomembnega. Take ključne ljudi najdemo v vsakem podjetju ali instituciji. Ob tem se seveda
pojavlja vprašanje: ali je kdo v organizaciji absolutno nenadomestljiv? Najverjetneje ne.
Zagotovo pa obstajajo ljudje, ki jih je težko nadomestiti, tvegano bi jih bilo izgubiti. Celotne
korporacije so zgrajene okoli osrednjega člena oziroma okrog več razpršenih ključnih
posameznikov, ki jih je vredno zadržati. (Godin, 2010)
Starejši ključni kadri so dragocen vir znanja, ki so ga pridobili v preteklih letih dela, znajo
predvideti in preprečiti možne zaplete, ustvarili so si lastne formalne in neformalne
profesionalne mreže, preplet odnosov, iz katerih izvira uspeh vsakega podjetja. Čemu bi vse
to zavrgli?
Rešitev ni posebno zapletena, le strategijo upravljanja človeških virov je treba nekoliko
preoblikovati in vanjo vključiti vidike motivacije in prilagajanje dela starejšim, kamor sodi
tudi več vlaganja v preventivne zdravstvene programe. Upokojitve naj bodo načrtovane enako
skrbno kot novo zaposlovanje, prilagajanje ali ustrezne zamenjave delovnih mest in
prilagoditev delovnih pogojev pa stalnica (Povežimo znanje, 2012)
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Žezlina (2012) v svojem članku navaja: »Pri medgeneracijskem učenju in sodelovanju na
delovnem mestu se pogosto pozablja na pomen vključenosti vseh treh generacij (mladi,
vmesna ("sendvič") generacija, stari). Medgeneracijski prenos znanja v delovnem okolju mora
izhajati iz dejavnega sodelovanja in komunikacije med generacijami. Rdeča nit je medsebojno
spoštovanje in zaupanje ter sprejemanje drugačnosti med različnimi generacijami zaposlenih
v podjetju, ki pa se največkrat rodi in razvija skozi medsebojno sodelovanje in timsko delo.«
(http://podjetnistvo.finance.si/315819/Kako-do-bolj%B9ega-medgeneracijskega-sodelovanjav-organizacijah)

3.1 Koncepti medgeneracijskega sodelovanja na področju dela
Medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem učenju, ki zagotavlja prenos in
izmenjavo znanja in izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. Mlade
generacije s prenosom znanja in izkušenj veliko pridobijo in lažje vstopajo na trg dela, starejši
pa ostajajo dlje časa aktivnejši na trgu dela.
Če razumemo kakšne vrednote ima posamezna generacija, bomo lažje razumeli, kako lahko te
vrednote vplivajo na organizacijo. Te informacije bodo pomembne pri usposabljanju vodij, da
bodo lažje vplivali na motivacijo, inovacijo ter večjo produktivnost zaposlenih. Na ta način se
izognemo generacijskim razlikam, ki lahko nastanejo v organizaciji in so lahko težava pri
komunikaciji med mlajšimi in starejšimi. Potrebno se je naučiti, da se komunikacijski slog
prilagodi posamičnim generacijam. Temelj dobro opravljenega dela je dobra komunikacija.
(Povežimo znanje, 2012)
V tujini in pri nas se že razvijajo in vzpostavljajo različni koncepti za prenos znanja,
spretnosti in izkušenj med zaposlenimi. V literaturi in praksi najdemo različne možnosti:

mentorske sheme,
krožno zaposlovanje,
medgeneracijski management,
management talentov,
coaching.
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3.1.1 Mentorske sheme
Definicija:
Mentorske sheme predstavljajo učinkovit prenos znanja med generacijami zaposlenih v
podjetjih, saj je mentorstvo najbolj naraven proces prenosa izkušenj in znanja od starejših na
mlajše, od bolj izkušenih na manj izkušene, najboljši timi pa so sestavljeni iz različnih
sodelavcev. Kakovost je torej v raznolikosti.
Koncept mentorskih shem temelji na metodi mentorstva, pomoči ene osebe drugi in je
najučinkovitejši integriran učni proces. (Povežimo znanje, 2012, str.21)
Okoliščine nastanka in razvoj koncepta:
Beseda mentor se je prvič pojavila v Homerjevi Odiseji, kar pomeni, da beseda mentorstvo
izhaja iz grščine. Glede na najbolj splošno definicijo naj bi bilo mentorstvo specifičen odnos
učenca, znanega kot menteem ali mentoriranec, in mojstra–učitelja, imenovanega mentor.
(Rapuš —Pavel, Pyžalski, 2008)

V srednjem veku se je mentorstvo pojavilo v mojstrskih delavnicah. V industrijski dobi je
vajeništvo izgubilo osebni pomen, uveljavila se je metoda usposabljanja pri delu na tehniških
področjih. V podjetjih so nastajale bolj neformalne oblike sodelovanja med izkušenimi in
neizkušenimi delavci. V teh začetkih najdemo korenine današnjega pojmovanja mentorstva v
podjetjih. Do konca 20. stoletja je bilo mentorstvo bolj neformalno. Ob zavedanju pomena
mentorstva v podjetjih so šele v zadnjem desetletju pričeli z razvijanjem formalnih oblik
mentorstva. Mentorstvo v podjetjih, kot ga poznamo danes, se je razvilo v zadnjih 30 letih v
ZDA iz usposabljanja pri delu, z namenom večje kompetentnosti in delovne uspešnosti
zaposlenih in podjetja (Čebulj, 2007, v Povežimo znanje 2012, str. 21).

Opis koncepta:
Sodobni čas zaznamujejo hitro spreminjajoče se tehnologije in pristopi dela, ki od
posameznika zahtevajo veliko novega in fleksibilnega strokovnega znanja, znajdenje v novih
delovnih situacijah in obvladovanje zahtevnih tehnologij. Na trgu dela je vedno bolj iskana in
poudarjena posameznikova sposobnost za nenehno učenje in za prilagajanje spremenljivim
potrebam delovnega ter socialnega okolja. Znanja in spretnosti, ki smo jih oblikovali ter
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razvili med rednim izobraževanjem, niso več dovolj za kompetentno opravljanje različnih
delovnih in življenjskih vlog, zato je njihovo prilagajanje, spreminjanje, nadgrajevanje in
izpopolnjevanje realna zahteva in potreba, ki jo sodobna družba postavlja pred vsakega izmed
nas. (Rapuš—Pavel, Pyžalski, 2008)
Učitelj uči. Mentor pa stoji mentorirancu ob strani, ga spremlja, prisluhne njegovim željam in
potrebam in mu pomaga pri vključitvi v novo delovno okolje. Vloga mentorja je podobna
vlogi športnega trenerja. Nenehno spremlja mentoriranca, analizira stanje, pomaga pri
snovanju taktike in strategije, spodbuja razmišljanja, ocenjuje tveganje in predvsem motivira.
Cilj odnosa je osebni razvoj mentoriranca, da bi ta lahko bolje izkoriščal svoj lasten potencial.
Sodobnejše študije o mentorstvu poudarjajo, da pri mentorstvu ne gre le za statičen odnos, ki
temelji zgolj na prvotni oceni primanjkljajev in potreb, temveč se ta razvije v dinamičen
odnos dveh posameznikov, med katerima potekajo neprestana pogajanja in dogovarjanja.
(Rapuš—Pavel, Pyžalski, 2008)

Vzpostavitev mentorskih shem v podjetij je koristna pri:
uvajanju novo zaposlenih v delo in okolje;
razvoju naslednikov in ključnih kadrov;
usposabljanju in razvoju zaposlenih po daljši odsotnosti z dela, kot podporo
zaposlenim, ki delajo v predstavništvih v tujini;
spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja in dialoga med zaposlenimi v delovnih
okoljih.
Izkušeni in usposobljeni mentorji po naprej izdelanem programu uvajajo novozaposlene, jim
predstavijo podjetje, splošno organizacijo, način dela in jih uvedejo v delovni proces, da lahko
novozaposleni čim prej prične samostojno opravljati delo. Namen mentorske sheme je
ustvariti partnerstva, zunaj običajnega odnosa vodilnih kadrov, kjer ena oseba pomaga drugi
za povečanje njihove učinkovitosti, učenja ali razvoja. (Povežimo znanje 2012, str. 22)
Mentorska shema je sistem, ki je vpet v kadrovsko službo in politiko razvoja kadrov v
posameznem podjetju. Formalizira vsa individualna mentorstva v podjetju in postavi temeljni
okvir internega prenosa znanj, ki so za nemoten proces dela v podjetju ključnega pomena.
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Delodajalce spodbuja k povezovanju mladih. Mladi ob tem starejše seznanjajo z novimi in
sodobnimi znanji, ki so jih pridobili tekom šolanja, starejši pa na mlade prenašajo izkušnje in
veščine, ki so potrebne na konkretnem delovnem mestu. Novozaposlenemu nudijo tudi
uvajanje v splošno organizacijo podjetja in delovni proces, da je v najkrajšem možnem času
usposobljen za samostojno delo. Prednosti metode mentorstva so predvsem v tem, da gradi na
medosebnih in medgeneracijskih odnosih, družbeni podpori in upoštevanju individualnih
potreb posameznika.

3.1.2 Coaching

Definicija:
Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, v katerem
coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in
podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših
rezultatov.
Coach v pogovoru s klientom uporablja posebej izbrana vprašanja. Ta vprašanja spodbujajo
razmišljanje, iskanje notranjih virov, še neodkritih možnosti in strategij. Coach nikoli ne
predlaga rešitev ali podaja sugestije klientu. Coaching temelji izključno na spodbujanju
miselnih procesov klienta, s katerimi klient pride do rešitev, do katerih bi sicer prišel veliko
težje ali pa morda celo ne. (http://www.planinca.si/coaching/kaj-je-coaching/)

Opis koncepta:
Coach se je oblikoval iz srednjeveške angleške besede coche, ki je pomenil voz/nošenje/
prenos (a wagon, carriage). Coaching je pravzaprav del naših življenj že dolgo časa. Prve
zametke lahko iščemo že v času življenja lovcev in nabiralcev, ki so naslednje generacije učili
preživetja s posnemanjem, vodenjem in praktičnim usposabljanjem. V času plemen so se
otroci učili preživetja s posnemanjem svojih staršev, z razvijanjem in urjenjem svojih
sposobnosti, povzeli so miselne procese ljudi, ki so jim bili najbližji. Z evolucijo smo prišli do
napredka in tako so se tudi različne tehnike in postopki izboljšali in izpopolnili.
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Coaching se je kot metoda svetovanja najprej uveljavil v športu. Zgledu športnikov je kmalu
sledil tudi poslovni svet. Danes coaching, kot zelo razširjeno in uveljavljeno metodo, lahko
izvajamo v podjetju za izbrane zaposlene, ali individualno. V razvoju prodornih podjetij je
postalo kontinuirano, ciljno usmerjeno in partnersko spremljanje posameznika nepogrešljiv
del razvojnega procesa in učenja. (Povežimo znanje 2012, str. 37)
Obstaja več razlogov, zakaj je coaching danes v svetu tako razširjen. Ljudje se danes soočajo
z veliko bolj kompleksnimi zahtevami tako pri delu kot v zasebnem življenju. Pogosto se
»zataknejo« v načinu razmišljanja in čustvovanja o sebi ali o svoji situaciji pri delu in v
življenju. Organizacije med seboj vse bolj tekmujejo, katera bo bolje izkoristila človeški
kapital. Organizacije in njihovi zaposleni morajo obvladovati različne vrednote, mnenja,
vedenja, neprestano morajo biti odprti in prilagodljivi za povratne informacije iz okolice, kar
seveda zahteva neprestano učenje. (Kessel v Kobolt 2010)
Kessel (v Kobolt 2010) trdi, da je coaching videti bolj učinkovita metoda učenja kot razni
treningi in seminarji, ki se prikazujejo kot obetavno sredstvo za izboljšanje učinka
posameznika. Raziskava v Veliki Britaniji (Sung in drugi, 2004, v Kobolt 2010) je pokazala,
da je bilo le 16% usposabljanj bolj učinkovit način učenja za tiste, ki se učijo ob delu. Kar
96% udeležencev v raziskavi pa je po drugi strani menilo, da je choacing učinkovit način
pospeševanja učenja v organizacijah.
Sodelovanje med stranko in coachem je poglobljeno in intenzivno. Stranki omogoča uvide in
spoznanja o sebi, opustitev neučinkovitih oblik razmišljanja, vedenja in ravnanja, kar prikliče
na plan vse njene zmožnosti in sposobnosti ter jo spodbudi k doseganju višjih rezultatov.
Znotraj podjetij in organizacij je coaching znan predvsem kot poslovni coaching. Poslovni
coaching

je

idealno

"orodje"

za

razvoj

zaposlenih

in

njihovih

kompetenc.

(http://www.glottanova.si/coaching/o_coachingu/index.php)
Proces poslovnega coachinga je dokaj uveljavljen znotraj vseh procesov učenja in prenosa
znanja tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja. Predstavlja torej učinkovito metodo,
ki ima na eni strani koristi za delodajalce in vključene posameznike.
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Koristi coachinga za organizacije:
Ena največjih koristi coachinga je, da prinaša trdne spremembe. Coaching je oblika razvoja,
ki ustreza spoznavanju potreb posameznikov. Ker ima vsak posameznik lastne izkušnje, in je
za njih odgovoren coach, bo to veliko bolj verjetno prineslo trajne spremembe.
Coaching velja za učinkovitega in lahko v poslovnih okoljih zviša nivo kvalitete proizvodov
(storitev). Vrednota posla coaching kulture je, da s časom postane bolj refleksna, bolj
nenavadna, prefinjena, bolj energična in končno bolj dinamična.Veliko družb uporablja
načelo “ljudje so naša najpomembnejša pridobitev”, in to nam lahko razloži porast v številu
podjetij, ki izvajajo coaching. Hiter razvoj ljudi vodi v zvišanje kvalitete proizvodov in
storitev v podjetju. Zadržanje ključnih kadrov in zaposlenih nasploh. Ljudje želijo delati za
organizacijo, ki skrbi za njihov osebni razvoj. Prav tako coaching lahko pomaga nekomu, ki je
v napačnem poslu in mogoče celo v napačni organizaciji. Organizacija obdrži dobre delavce tiste, katere je možno motivirati, da osvojijo vizijo organizacije za prihodnost. Obdržijo se
ljudje, ki ustrezajo in so seznanjeni s kulturo. (Povežimo znanje, 2012, str. 40)
Glede metodičnega načina dela sta si poslovni coach in stranka običajno v odnosu, ki
vključuje neprestano konverzacijo, opazovanje in uporabo. V okviru jasno definiranega
odnosa coach deluje kot spodbujevalec spremembe, daje podporo v procesu sprejemanja
odločitev in kot partner pri strateškem načrtovanju. Deluje kot svetovalec, motivator in
strateg. (Kessel v Kobolt, 2010)

3.1.3 Medgeneracijski management
Definicija:
Medgeneracijski management v podjetju koordinira, nadzoruje in usmerja raznolikost glede
na različne starostne strukture zaposlenih, z namenom uspešnega doseganja strateških ciljev.
Njegove aktivnosti so enakovredno usmerjene na vse starostne skupine in med vse
organizacijske nivoje zaposlenih in so del organizacijske kulture podjetja.

Opis koncepta:
Upravljanje medgeneracijskih razmerij delavcev je že od nekdaj velik izziv. Izzivi bodočega
managementa izvirajo iz medgeneracijskih razlik v življenjskih slogih, družinskih razmerah,
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kariernih izkušnjah in pričakovanjih, ki jih je potrebno upravljati in usklajevati.
Medgeneracijske razlike se kažejo v komunikacijskih slogih, delovni etiki, odnosu do
avtoritete, razumevanju timskega dela in osebne odgovornosti ter v odnosu do tehnologije
(Novak, 2007, str. 30). Medgeneracijski management ne prinaša uspeha kar čez noč, saj so
najprej potrebne korenite spremembe v organizacijski kulturi. V organizaciji mora zavladati
miselnost, da je uspešnost zaposlenih odvisna od njihovih sposobnosti in ne starosti. Različno
stari ljudje prinašajo na delovno mesto različne vrednote, življenjske stile, poglede in
razmišljanja. Zato imajo lahko organizacije s starostno raznolikimi zaposlenimi veliko
prednost, saj se lahko kar najbolje odzivajo na vse hitrejše spremembe v globalnem okolju.
Vendar pa je od aktivnosti medgeneracijskega managementa odvisno, kako uspešno bodo
znale starostno raznolikost izkoristiti. (Povežimo znanje, 27)
Strateško naravnan sistem razvoja kadrov ne omogoča samo razvoja zaposlenih, temveč
predvideva prihodnje potrebe, vpliva na načrtno zaposlovanje od zunaj in razvija zaposlene
znotraj organizacije. S svojimi orodji vpliva na oblikovanje želene kulture, s tem pa ustvarja
privlačnost organizacije za najboljše kadre od zunaj in ustvarja za lojalnost znotraj
organizacije. (Možina v Svetlik, Zupan 2009, 505)
Že prej omenjena raziskava Kapitalske družbe med slovenskimi podjetji o zaznavanju
problematike staranja prebivalstva in delovne sile je pokazala, da se podjetja zavedajo
problemov, ki jih prinaša staranje prebivalstva v slovensko družbo, podjetja in najbolj v
njihovo lastno podjetje, čeprav le redke organizacije izvajajo ukrepe managementa
starostnikov v praksi. Manj kot polovica (46 odstotkov) podjetij ima izdelan kadrovski načrt
upokojevanja zaposlenih. To so povečini podjetja z več kot sto zaposlenimi, z večjim deležem
starejših zaposlenih, v katerih delujeta sindikat in svet delavcev, kjer imajo posebne programe
za starejše, hkrati pa intenzivno in samoiniciativno spremljajo spremembe in novosti na
področju pokojninske zakonodaje. Iz raziskave izhaja tudi, da se s problemom zapolnitve
delovnih mest sooča več kot polovica podjetij, v glavnem iz gostinske in predelovalne
dejavnosti. Po drugi strani pa z zapolnitvijo delovnih mest nimajo težav podjetja, ki so
večinoma v domači lasti in imajo določen delež državnega kapitala. Od tega več kot četrtina
podjetij pravi, da si prizadevajo zadržati starejše zaposlene in da v ta namen izvajajo različne
ukrepe managementa starostnikov; ti so: prerazporeditev oziroma prilagoditev delovnih mest,
razbremenitev starejših delavcev (nameni se jim lažje delovne naloge), prilagoditev urnikov,
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skrb za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in dodatna finančna stimulacija.
Medtem ko velika večina podjetij, preko 80 odstotkov, ne razmišlja o uvedbi posebnih
programov za starejše zaposlene (rekreacija, izobraževanje), pa jih kar 78 odstotkov pozna in
uporablja generacijsko mešane ekipe, zlasti zaradi prenosa znanja s starejših na mlajše
zaposlene, manj pa zaradi razbremenitve starejših delavcev. Pri interpretaciji raziskave je
zanimiva tudi povezava med soočanjem podjetja s problemom zapolnitve delovnih mest in z
dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Tako imajo podjetja, ki nimajo sklenjenega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, večje težave z zapolnitvijo delovnih mest kot podjetja, ki to
zavarovanje imajo. Zaključimo lahko, da imajo »starejšim prijazna podjetja« manj težav z
zapolnitvijo delovnih mest. Temeljno sporočilo raziskave bi lahko strnili v trditev, da je
zavedanje o staranju zaposlenih med slovenskimi podjetji precej prisotno, da pa je konkretnih
dejavnosti na področju managementa starostnikov malo. Posledicam staranja delovne
populacije (npr. pomanjkanje delovne sile, povišanje stroškov v zvezi z zaposlovanjem,
težave z zadrževanjem znanja znotraj organizacij, določene organizacijske prilagoditve
delovnih shem in tudi prilagoditve delovnih mest po meri starejših) pa bodo v prihodnje kos
samo v prihodnost naravnana podjetja. Le tista podjetja, ki bodo poskrbela (tudi) za
starostnike v podjetju, bodo lahko gradila na dolgoročni konkurenčni prednosti in trajnostni
rasti. http://www.zdruzenje-manager.si/storage/3883/18_Nova_veja_managementa.pdf

3.1.4 Management talentov
Definicija:
Management talentov se nanaša na sposobnosti pritegniti visoko kvalificirane delavce,
vključevanje novih delavcev ter razvoj in ohranitev obstoječih delavcev za izpolnjevanje
sedanjih in bodočih poslovnih ciljev. Je zaveza organizacije, da zaposluje, ohranja in razvija
najbolj nadarjene in vrhunske delavce, ki so na voljo na trgu dela. (Povežimo znanje, 2012)

Opis koncepta:
Za HR strokovnjake je management talentov med prioritetnimi področji. Globalno postajajo
namreč ravno talenti ključni kadri. Kako odkriti, razviti in predvsem zadržati talente na vseh
ravneh podjetja? To postaja vse bolj pomembno vprašanje, na katerega je potrebno imeti
ustrezen odgovor, saj ima ključni pomen pri razvoju podjetja. Glede na demografske napovedi
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in načrtovanja delovne sile v podjetjih lahko optimizirajo pretok talentov, ki vključuje
ocenjevanje, razvijanje in razporejanje posameznikov tja, kjer jih v podjetju najbolj
potrebujejo in so tam lahko najuspešnejši.

Pri tem je smiselno slediti naslednjim aktivnostim:
ukrepanje pred zaposlovanjem (povezovanje delodajalcev s šolami, dodeljevanje
štipendij po iskanih poklicih, opravljanje pripravništva);
faza zaposlovanja (ocenjevanje posameznika za pripravljenost za delo, veščine,
interese, izdelava načrta kariere s potrebami posameznika in podjetja ter razvoj in
usposabljanje v času zaposlenosti);
osrednje obdobje kariere (nenehno usklajevanje veščin posameznika s potrebami
delodajalca

s

poudarkom

na

karierni

izbiri,

nadaljnjem

izobraževanju

in

usposabljanju);
kariera pred upokojitvijo (ugotavljanje po katerih kadrih je veliko povpraševanje in
aktivno prizadevanje delodajalca, da zaposleni ostajajo v podjetju). (Povežimo znanje,
31)
V primeru, ko je na trgu dela povpraševanje po talentih večje od ponudbe, je za delodajalca
predvsem pomembno, da se zna predstaviti na način, ki bo mlade talente pritegnil in si bodo
želeli zaposliti v njihovem podjetju. Ko pa je ponudba večja od povpraševanja in je torej
število talentov omejeno, je med različnimi načini iskanja talentov potrebno najti tistega, ki je
za podjetje in njegov način dela najustreznejši.
Od ponudbe in povpraševanja po talentih na trgu dela je odvisna tudi njihova pogajalska moč.
Zato so strokovnjaki mnenja, da bodo v prihajajočih letih pri pridobivanju in ohranjanju
talentov najuspešnejša tista podjetja, ki bodo pri tem najbolj zanimiva, prepričljiva in
iznajdljiva. (Povežimo znanje, 2012)
Za odkrivanje talentov so odgovorni njihovi vodje, menedžerji. Že ob identifikaciji talenta pa
je potrebno vključiti HR službo, ki pripravi plan njegovega razvoja in spremljanja. Nadaljnje
vodenje talenta pa je ponovno v domeni menedžerja. Po izkušnjah nekaterih delodajalcev ni
priporočljivo, da se talentom eksplicitno pove da so talenti, saj s tem obstaja nevarnost, da se
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talent s tem »usede v fotelj« in sprašuje le še po svojih ugodnostih. Biti talent namreč ni
nagrada. Je obveza in odgovornost. Posamezniki, ki so bili v delovnem okolju prepoznani kot
talenti, morajo ob vsakdanjem delu in ukvarjanju z njimi to preprosto občutiti in ugotoviti
sami.
Odhode talentov iz podjetja je zelo težko preprečiti in odhodi so neizbežni. Bližje, kot smo
vrhu korporativne piramide, manj je mest, ki so talentom na voljo. (Petkovšek – Štakul, 2012)
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3.1.5 Krožno zaposlovanje – job rotation

Definicija:
Sistem krožnega zaposlovanja je eno izmed najučinkovitejših orodij, ki prispeva k večji
prožnosti trga dela. Krožno zaposlovanje vpeljuje kroženje med delom in usposabljanjem.
Osnovna ideja je omogočiti zaposlenim, da zaradi usposabljanja začasno zapustijo svoje
delovno mesto, ob tem pa ostane delovni proces neprekinjen. Tako zaposlenega, ki se
usposablja, nadomesti oseba izven podjetja, ki je ustrezno usposobljena in lahko začne takoj
delovati v delovnem procesu podjetja. Koncept krožnega zaposlovanja tako hkrati izpolnjuje
dva cilja: dodatno izobraževanje delavcev in vključevanje brezposelnih na trg dela.
(Povežimo znanje, 26)

Opis koncepta:
Danes podjetja vedno pogosteje usposabljajo svoje zaposlene. To od podjetij zahteva, da na
eni strani poiščejo ustrezne programe usposabljanja, na drugi strani pa poskrbijo za kadrovske
zamenjave, da lahko delo nemoteno teče tudi v času usposabljanja.
V nekaterih evropskih državah so z namenom spodbujanja usposabljanja in zaposlovanja že
pred leti razvili model krožnega zaposlovanja. Kot pilotno pobudo ga je l. 1992 uvedla danska
vlada in že od takrat dalje predstavlja enega od uspešnih instrumentov trga dela. Za primer:
leta 1996 je bilo vanj vključenih 36.431 oseb, od tega 5.803 brezposelnih. Po podatkih iz leta
1997 se je med 65 in 75% teh brezposelnih po zaključku programa tudi redno zaposlilo. Na
Danskem se krožno zaposlovanje financira s sredstvi centrov trga dela, javnih organizacij za
poklicno usposabljanje, podjetij in sredstvi EU. Krožno zaposlovanje vpeljuje (kot nakazuje
že samo ime) kroženje med delom in usposabljanjem. Osnovni namen oz. ideja krožnega
zaposlovanja je omogočiti zaposlenim, da zaradi usposabljanja začasno zapustijo svoje
delovno mesto, ob tem pa ostane proizvodni proces neprekinjen. Tako zaposlenega, ki se
usposablja, nadomesti (brezposelna) oseba zunaj podjetja, ki je ustrezno usposobljena. S tem
pristopom ostane število zaposlenih v podjetju nespremenjeno in na enaki kakovostni ravni,
kar podjetju omogoča nemoteno in konkurenčno delovanje. Učinek je torej dvojen: zaposleni
pridobi nove kvalifikacije, brezposelna oseba pa novo zaposlitev. http://www.centerrcv.org/index.php?id=1484
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Krožno zaposlovanje lahko poteka na dva načina:
kot nadomeščanje na delovnem mestu
ali kot delitev delovnega mesta.
Nadomeščanje delovnega mesta pomeni, da se na mestu delavca, ki se trenutno izobražuje in
prejema plačo, zaposli brezposelna oseba, ki ji delo plačuje Zavod za zaposlovanje in tako za
podjetje ne predstavlja dodatnega stroška.

Delitev delovnega mesta pa je praksa, da si eno delovno mesto delita dva delavca, ki na tem
delovnem mestu delata za krajši delovni čas.
Sistem krožnega zaposlovanja nudi močno podporo mobilnosti in prehodnosti na trgu dela, saj
temelji na razvoju kompetenc. Priprava in izvedba krožnega zaposlovanja pa zahteva
sodelovanje socialnih partnerjev tako na nacionalnem nivoju kot na nivoju podjetij oz.
organizacij.
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III EMPIRIČNI DEL
1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Glavni namen empiričnega dela naloge je raziskati, koliko se v slovenskih podjetjih zavedajo
problematike zaposlovanja starejših in mladih. Kako ohraniti starejše delavce čim dlje
aktivne, in kako mlade delavce, ki so še brez izkušenj in potrebnih znanj, čim hitreje
usposobiti za uspešno in odgovorno prevzemanje novih del in nalog?

Skladno s problematiko sem si postavila naslednje cilje:
ugotoviti, ali v slovenskih podjetjih še vedno prevladuje problematika zgodnjega
upokojevanja;
koliko podjetij ima izdelan kadrovski načrt upokojevanja;
koliko pri iskanju novih sodelavcev sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje
ali so pripravljeni prilagoditi delovna mesta starejšim delavcem in s tem spodbujati
kasnejše upokojevanje in fleksibilne oblike dela pred upokojitvijo;
v kolikšni meri se poslužujejo prenosa znanj starejših delavcev na mlajše;
kakšne metode pri tem najpogosteje uporabljajo.

2 HIPOTEZE
H1: Delodajalci upoštevajo problematiko zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest starejših
in že razmišljajo o možnostih reševanja.
H2: V večjih podjetjih je več zaposlovanja starejših od 50 let kot v manjših podjetjih.
H3: Večja podjetja se bolj zavedajo problematike zaposlovanja starejših kot manjša podjetja.
H4: Starejši delavci prenašajo znanje na mlajše sodelavce.
H5: V večjih podjetjih je več medgeneracijskega sodelovanja kot v manjših podjetjih.
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3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

3.1 Raziskovalni instrument
Za empirično preverjanje raziskovalnih hipotez sem uporabila nestandardizirani anketni
vprašalnik (priloga 1), ki sem ga sestavila sama. Tematika o zaposlovanju starejših in o
medgeneracijskem sodelovanju je za enkrat še dokaj slabo raziskana, zato tudi pisnih virov
nisem našla prav veliko.
V prvem delu vprašalnika delodajalca sprašujem o osnovnih podatkih o podjetju (1. – 5.
vprašanje).
Drugi del vprašalnika se nanaša na zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest starejših v
podjetju, ter na politiko zaposlovanja podjetja v širšem smislu (6. - 13. vprašanje).
Tretji sklop vprašalnika je namenjen medgeneracijskemu sodelovanju in njihovi izkušnji z letem (14. – 15. vprašanje).
Tri vprašanja v drugem in eno v tretjem sklopu so v obliki štiristopenjske Likertove lestvice
(se sploh ne strinjam, se delno strinjam, se strinjam, se povsem strinjam).

3.2 Potek zbiranja podatkov
Z mentorjem sva se dogovorila, da s pomočjo ankete pridobim vsaj 90 odgovorov
delodajalcev. Glede na to, da vem, da delodajalci na ankete neradi odgovarjajo, sva bila
enotnega mnenja, da moram anketo poslati najmanj 180 delodajalcem, če želim dobiti
ustrezno število odgovorov. Razposlala sem preko 200 spletnih anket. Le z Obrtno zbornico
sem se dogovorila, da pripravim ankete v pisni obliki in so jih delodajalci, člani OZ, izpolnili
na njihovem strokovnem srečanju v Radencih. Znance in prijatelje sem najprej poklicala in jih
povprašala, ali bi bili pripravljeni izpolniti anketo. Večina jih je bila pripravljena sodelovati in
vsem tem sem naknadno po e-pošti poslala povezavo na spletno anketo. Neznanim
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delodajalcem (DKD in OZS, pa sem napisala spremni dopis, v katerem sem jih prosila za
pomoč pri pripravi diplomske naloge ter rok, do katerega mi izpolnjeno anketo lahko vrnejo.
Tri dni pred iztekom roka sem jim poslala še en dopis, v katerem sem jih spomnila in jih
hkrati prosila, naj anketo izpolnijo v primeru da je še niso, saj se rok za oddajo ankete izteka.
Anketa je bila anonimna.
Na ta način sem prejela 97 ustrezno izpolnjenih anket.

3.3 Postopek obdelave
Zbrane podatke sem statistično obdelala s programom SPSS (Statistical package for Social
Science), verzija 16.0. Grafikone in tabele sem izdelala s pomočjo programa Excel 2007 for
Windows.
Vsa anketna vprašanja (spremenljivke) sem najprej predstavila z opisno statistiko, ki ji sledi
inferenčna statistika, s katero sem preverila nekatere izmed postavljenih hipotez. Za analizo
opisnih spremenljivk sem od inferenčne statistike uporabila χ2-test, za analizo numeričnih
spremenljivk pa Studentov t-test.

Za potrebe analize sem rekodirala vrednosti naslednjih spremenljivk:
pri velikosti podjetja sem združila kategoriji mikro podjetje (do 10 zaposlenih) in malo
podjetje (do 50 zaposlenih) v majhno podjetje; srednje (do 250 zaposlenih) in veliko
podjetje (nad 250 zaposlenih) pa v kategorijo veliko podjetje.
vprašanje 7: Koliko delavcev, starejših od 50 let, ste zaposlili v obdobju od 1.1. 2009
do danes? sem rekodirala v vrednost da, če so anketirani zaposlili vsaj 1 delavca nad
50 let, sicer v vrednost ne
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vprašanje 8.1: Ali ste koristili katerega od ukrepov APZ? sem prav tako rekodirala v
vrednost da, če so anketirani izbrali katerega izmed štirih možnih odgovorov (javna
dela, usposabljanja na delovnem mestu, zaposli me, drugo), sicer v vrednost ne
Podatkom sem dodala tudi dve novi spremenljivki, ki sta bili izračunani kot povprečji trditev
Likertove lestvice (vprašanji 12 in 14.2).

3.4 Opis vzorca

Slika 1: Struktura vzorca glede na velikost podjetja

Slika 1 prikazuje, da je bilo 45% anketiranih iz mikro podjetij, 32% iz malih podjetij, 8% iz
srednjih in 15% anketiranih iz velikih podjetij.
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Slika 2: Struktura vzorca glede na dejavnost podjetja

Kot nam prikazuje slika 2, je bila struktura vzorca glede na dejavnost podjetja zelo pestra.
Zastopane so bile vse dejavnosti, največ anketiranih se je uvrstilo v kategorijo drugo (21%),
precejšen je bil tudi delež trgovinske dejavnosti (12%), najmanjši pa je bil delež javne uprave
(2%).
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3.5 Opisna statistika
3.5.1 Zaposlovanje starejših in upokojevanje

Slika 3: Okvir z ročaji (angl. boxplot) za število upokojenih delavcev od l. 2009 dalje
glede na velikost podjetja
Slika 3 nam prikazuje porazdelitev števila upokojenih delavcev po posameznih velikostih
podjetij. Vidimo, da mikro podjetja delavcev praktično niso upokojevala, mala podjetja so
večinoma upokojevala po 1 delavca, srednja približno po 5 delavcev ter velika največ, med 10
in 90 delavci.
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Slika 4: Okvir z ročaji za število zaposlenih delavcev, starejših od 50 let, glede na
velikost podjetja
Kot prikazuje slika 4, je porazdelitev števila zaposlenih, starejših od 50 let, prav tako kot
prejšnja, vezana na velikost podjetja. Največ starejših je bilo zaposlenih v velikih podjetjih,
kjer se je število gibalo med 1 in 10 zaposlenimi, eno podjetje je zaposlilo kar 48 delavcev
nad 50 let. V manjši meri so zaposlovala tudi srednja in mala podjetja, mikro podjetja pa, z
izjemo dveh, starejših niso zaposlovala.
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Slika 5: Ali ste od l. 2009 dalje pri iskanju novih sodelavcev sodelovali z Zavodom RS za
zaposlovanje?

Slika 5 prikazuje, da je bilo v vzorcu 42% podjetij, ki so pri iskanju novih sodelavcev
sodelovala z Zavodom RS za zaposlovanje in 58% podjetij, ki z Zavodom niso sodelovala.

Slika 6: Ste pri tem koristili katerega od ukrepov Aktivne politike zaposlovanja?
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Kot nam prikazuje slika 6, je 44% podjetij pri tem koristilo usposabljanje na delovnem mestu,
18% druge ukrepe kot so: 15% Zaposli me, le 3% so koristili javna dela, 20% pa jih na to
vprašanje ni odgovorilo.

Slika 7: Ali se vam zdi potrebno, da bi delavci delali dlje oz. se upokojevali pozneje glede
na povečevanje števila starejših in zmanjševanje števila mlajših na trgu dela?

Slika 7 prikazuje, da se je 47% anketiranih strinjalo s tem, da bi delavci delali dlje oz. se
upokojevali pozneje, preostalih 53% pa se jih s tem ni strinjalo.
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Slika 8: Katere so po vašem mnenju prednosti starejših delavcev v primerjavi z
mlajšimi?
Slika 8 nam prikazuje, kaj menijo anketirani o prednostih starejših delavcev v primerjavi z
mlajšimi. Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali, da imajo starejši več delovnih
izkušenj (3.4), precejšen pomen pripisujejo tudi številnim poslovnim kontaktom, pripadnosti
podjetju in odgovornosti (3.1); pa tudi modrosti, preudarnosti in urejenim družinskim
obveznostim (3.0). Najmanj so se strinjali, da imajo starejši več dodatnih znanj (1.9).

Slika 9: Kateri ukrepi države bi po vašem mnenju prispevali k pospeševanju zaposlovanja
delavcev, starejših od 50 let?
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Slika 9 nam prikazuje, kaj menijo anketirani o posameznih ukrepih države za pospeševanje
zaposlovanja starejših. V povprečju se najbolj strinjajo z znižanjem plačila prispevkov za
pokojninsko dobo (3.3), sledijo finančne stimulacije delodajalcem v primeru zaposlitve
starejše osebe (3.2), najmanjši pomen pa pripisujejo uvedbi kvotnega sistema (2.2).

Slika 10: S kakšnimi ukrepi bi v podjetju lahko prispevali k ohranjanju delovnih mest
zaposlenih, starejših od 50 let?

Kot nam prikazuje slika 10, so se anketirani v povprečju najbolj strinjali, da bi podjetja k
ohranjanju delovnih mest starejših lahko največ prispevala z uvajanjem novih delovnih mest
(2.8), najmanj so se strinjala s sofinanciranjem izobraževanja starejših (2.4); vsem preostalim
ukrepom pa so v povprečju pripisala enak pomen (2.7).
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Slika 11: Kdo naj bi po vašem mnenju igral ključno vlogo pri zaposlovanju in
ohranjanju zaposlitev starejših?

Slika 11 prikazuje, kdo naj bi po mnenju anketiranih imel ključno vlogo pri zaposlovanju
starejših in ohranjanju njihovih zaposlitev. 42% jih je menilo, da je to Ministrstvo za delo,
24%, da so to delavci sami. Delodajalcem je dalo prednost 16% anketiranih, 13% se jih je
opredelilo za druge institucije in samo 3% za Zavod za zaposlovanje ter, najmanj, 1% za
sindikate.
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3.5.2 Medgeneracijsko sodelovanje

Slika 12 Ali pri uvajanju novih sodelavcev uporabljate prakse kot so mentorstvo,
coaching?

Slika 12 prikazuje, da je 65% anketiranih pri uvajanju novih sodelavcev uporabljalo
mentorstvo ali coaching, 26% te prakse ni uporabljalo oz. 9% le v posameznih primerih.
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Slika 13: Ali ste mentorstvo, coaching uporabljali…

Kot nam prikazuje slika 13, je večina anketiranih to prakso uporabljala za vse novozaposlene
(60%), dobra tretjina za posameznika glede na delo (35%), najmanjši pa je bil delež tistih, ki
so to prakso uporabljali le za iskalce prve zaposlitve (5%).
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Slika 14: Kako ocenjujete medgeneracijske odnose v vašem podjetju?

Nazadnje smo anketirane povprašali o medgeneracijski klimi v podjetju. Kot prikazuje slika
14, so se anketirani v povprečju najbolj strinjali, da je izmenjava izkušenj starejših in mlajših
za podjetje koristna (3.2), ter enako glede pestre starostne strukture, medgeneracijskega
sožitja in vpliva na rezultate dela v podjetju (3.0). Pri trditvah, da sodelovanje starejših in
mlajših delavcev običajno povzroča konflikte ter da je zaradi tega pogosto potrebno
razporejanje delavcev, sta bili povprečni stopnji strinjanja pričakovano nizki (1.5 in 1.4). Ti
dve trditvi sta bili zastavljeni ravno obratno, kar smo upoštevali pri nadaljnji analizi, kjer smo
odgovore ustrezno rekodirali.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4.1 Rezultati in interpretacija 1. hipoteze
H1: Delodajalci upoštevajo problematiko zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest starejših in
že razmišljajo o možnostih reševanja.

To smo preverjali z naslednjimi vprašanji:
Z vprašanjem 7: Koliko delavcev, starejših od 50 let ste zaposlili v obdobju od 1. 1. 2009 do
danes?

Slika 15: Koliko delavcev, starejših od 50 let ste zaposlili v obdobju od 1. 1. 2009 do
danes?

Od skupno 85 delodajalcev, ki so na to vprašanje odgovorili, jih 56 (66%) ni zaposlilo
nobenega delavca nad 50 let , 29 (34%) pa vsaj 1 delavca nad 50 let.
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Vprašanje 9: Ali se vam zdi potrebno, da bi delavci delali dlje oz. se upokojevali pozneje,
glede na povečevanje števila starejših in zmanjševanje števila mlajših na trgu dela?

Slika 16: Ali ste vam zdi potrebno, da bi delavci delali dlje?
47% anketiranih se je strinjalo s tem, da bi delavci delali dlje oz. se upokojevali pozneje,
preostalih 53% pa se jih s tem ni strinjalo.

Vprašanje 10: Katere so po vašem mnenju prednosti starejših delavcev v primerjavi z
mlajšimi?

Slika 17: Katere so po vašem mnenju prednosti starejših delavcev v primerjavi z
mlajšimi?
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Slika 17 nam prikazuje, kaj menijo anketirani o prednostih starejših delavcev v primerjavi z
mlajšimi. Anketirani so se v povprečju najbolj strinjali, da imajo starejši več delovnih
izkušenj (3.4), precejšen pomen pripisujejo tudi številnim poslovnim kontaktom, pripadnosti
podjetju in odgovornosti (3.1); pa tudi modrosti, preudarnosti in urejenim družinskim
obveznostim (3.0). Najmanj so se strinjali, da imajo starejši več dodatnih znanj (1.9).

Vprašanje 11: Kateri ukrepi države bi po vašem mnenju prispevali k pospeševanju
zaposlovanja delavcev, starejših od 50 let?

Slika 18: Kateri ukrepi države bi po vašem mnenju prispevali k pospeševanju
zaposlovanja delavcev, starejših od 50 let?

Slika 18 nam prikazuje, kaj menijo anketirani o posameznih ukrepih države za pospeševanje
zaposlovanja starejših. V povprečju se najbolj strinjajo z znižanjem plačila prispevkov za
pokojninsko dobo (3.3), sledijo finančne stimulacije delodajalcem v primeru zaposlitve
starejše osebe (3.2), najmanjši pomen pa pripisujejo uvedbi kvotnega sistema (2.2).
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Vprašanje 12: S kakšnimi ukrepi bi v podjetju lahko prispevali k ohranjanju delovnih mest
zaposlenih, starejših od 50 let?

Slika 19 S kakšnimi ukrepi bi v podjetju lahko prispevali k ohranjanju delovnih mest
zaposlenih, starejših od 50 let?
Kot nam prikazuje slika 19, so se anketirani v povprečju najbolj strinjali, da bi podjetja k
ohranjanju delovnih mest starejših lahko največ prispevala z uvajanjem novih delovnih mest
(2.8), najmanj so se strinjala s sofinanciranjem izobraževanja starejših (2.4); vsem preostalim
ukrepom pa so v povprečju pripisala enak pomen (2.7).

Na podlagi rezultatov analize odgovorov ugotavljamo, da se delodajalci zavedajo
problematike ohranjanja delovnih mest starejših in se že danes prilagajajo situaciji na trgu.
Eden od razlogov, da je v Sloveniji zaposlenost starejših tako nizka, je gotovo v zgodnjem
upokojevanju, ki je pravzaprav že slovenska tradicija. Že desetletja je bila v zavesti
slovenskih delodajalcev in delojemalcev misel, da starejši delavci niso več primerni za
zahtevne naloge, zato so jih pogosto razporejali na delovna mesta, na katerih so samo še
»čakali penzijo«. Predčasna upokojitev je bila želja številnih zaposlenih. Številne družbeno
ekonomske spremembe so močno vplivale na položaj starejših na trgu delovne sile.
Gospodarska kriza je povzročila množičen prehod starejših delavcev iz delovne aktivnosti v
neaktivnost ali brezposelnost. V strukturi delovne sile je vse več starejših oseb, pred katere se
postavlja zahteva po podaljševanju delovne aktivnosti. Slovenski delodajalci so nenaklonjeni
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starejšim delavcem, kar postavlja starejše na trgu delovne sile v dokaj neugoden položaj, meni
Verša (2002, str. 372).
Poleg ukrepov na državni ravni, sprememb v miselnosti in ravnanju državljanov, so raziskave
v tujini pokazale, da bodo ključno vlogo pri podaljševanju delovne aktivnosti odigrali
delodajalci – vodstveni delavci in svetovalci v kadrovskih službah, ki so lahko tudi socialni
pedagogi. Posledično se nakazuje razvoj nove veje managementa – management starostnikov.
Že prej omenjena raziskava Kapitalske družbe med slovenskimi podjetji o zaznavanju
problematike staranja prebivalstva in delovne sile je pokazala, da imajo »starejšim prijazna
podjetja« manj težav z zaposlitvijo delovnih mest. Temeljno sporočilo raziskave bi lahko
strnili v trditev, da je zavedanje o staranju zaposlenih med slovenskimi podjetji precej
prisotno, da pa je konkretnih dejavnosti na področju managementa starostnikov malo.
Posledicam staranja delovne populacije (npr. pomanjkanje delovne sile, povišanje stroškov v
zvezi z zaposlovanjem, težave z zadrževanjem znanja znotraj organizacij, prilagoditve
delovnih mest po meri starejših) pa bodo v prihodnje kos samo in v prihodnost naravnana
podjetja. Le tista podjetja, ki bodo poskrbela (tudi) za starostnike v podjetju, bodo lahko
gradila na dolgoročni konkurenčni prednosti in trajnostni rasti. Temeljna področja, ki v
največji meri vključujejo aktivnosti HRM in s tem lahko tudi socialnih pedagogov v
kadrovskih službah so: analiza starostne strukture zaposlenih, strateško načrtovanje in
pridobivanje kadrov, namestitev in razvoj zaposlenih, stalno strokovno izpopolnjevanje,
zadržanje zaposlenih v podjetju, itd. Da bi delodajalci spodbujali aktivno staranje, pa razvijajo
tudi posebne aktivnosti, med njimi: management starostne (ne)diskriminacije, oblikovanje
delovnih mest po meri zaposlenih, organizacijo delovnega časa po meri starejših, promocijo
zdravja in zdravstvene preventive, management znanja (zlasti prenosa znanj s starejših, ki
odhajajo, na mlajše, ki prihajajo), prožne oblike dela, itd. http://www.zdruzenjemanager.si/storage/3883/18_Nova_veja_managementa.pdf
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4.2 Rezultati in interpretacija 2. Hipoteze
H2: V večjih podjetjih je več zaposlovanja starejših od 50 let, kot v manjših podjetjih.
Za potrebe preverjanja 2. hipoteze sem združila kategoriji mikro in malo podjetje v majhno
podjetje in kategoriji srednje in veliko podjetje v veliko podjetje.
Vprašanje 7: Koliko delavcev, starejših od 50 let, se zaposlili v obdobju od l. 2009 do danes?,
pa sem rekodirala v vrednost da, če so zaposlili vsaj 1 delavca, sicer v vrednost ne.

Tabela 1: Število (%) podjetij, ki so od l. 2009 zaposlili vsaj 1 delavca, starejšega od 50 let,
glede na velikost podjetja
velikost/vprašanje 7

da

ne

skupaj

majhno podjetje

12 (17.9%)

55 (82.1%)

67 (100%)

veliko podjetje

17 (94.4%)

1(5.6%)

18 (100%)

Iz tabele 1 vidimo, da je starejše od 50 let zaposlilo le 18% malih podjetij in kar 94% velikih
podjetij.

Tabela 2: Rezultati χ2 –testa

χ2 -test

vrednost

df

p

36.9

1

0.0000

Rezultati χ2–testa kažejo, da ničelno domnevo, ki pravi, da ni povezanosti med velikostjo
podjetja in zaposlovanjem starejših, zavrnemo (p < 0.001). Trdimo lahko, da večja podjetja
bolj zaposlujejo starejše od 50 let, kot manjša podjetja in s tem potrdimo našo hipotezo H2.
Delodajalci imajo delavce, ki dopolnijo 50 let, pogosto za neuporabne ali vsaj okorele. Med
starejšimi delavci je pogosto slišati, da delodajalec ne vlaga več vanje, v njihovo
izobraževanje, da jim ne nalaga več zahtevnejših del, ipd. Ker drugi v njih ne vidijo več
potenciala, tudi sami ne vlagajo več vase. Mnogi si tega tudi ne morejo privoščiti, saj so
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naložbe kot so tečaji in podobna izobraževanja, za marsikoga predrage. Tako se mnogim
starejšim delavcem zdi, da je vse, kar jim preostane, le še to, da počakajo na minimalno
starost za upokojitev. O tem so še toliko bolj prepričani tisti, ki so v zrelih letih ostali brez
zaposlitve. Starejšim brezposelnim, ki izgubijo zaposlitev, namreč le redko uspe dobiti novo.
(Rapuš— Pavel, 2008)
Delo socialnega pedagoga – svetovalca za delodajalce je predvsem v tem, da prepriča
delodajalca, da pri iskanju novega sodelavca ponudi možnost tudi starejšim. Ni nujno, da
starost v vseh primerih predstavlja omejitev pri zaposlovanju. Starost je lahko v določenih
primerih in pri delovnih mestih, ki zahtevajo specifična znanja in izkušnje, tudi prednost.
Svetovalec za delodajalce je v takih primerih pogosto tudi pogajalec. Delodajalcu najprej
predstavi prednosti, znanja, izkušnje in kompetence brezposelne osebe. V nadaljevanju
delodajalcu lahko ponudi program Usposabljanja na delovnem mestu, da v času enega meseca
ali dveh, delodajalec delavca lahko preizkusi in oceni, ali bo delo lahko opravljal tudi daljše
časovno obdobje. V primeru redne zaposlitve lahko delodajalcu ponudi tudi katero od
subvencij, namenjeno starejšim brezposelnim osebam.
Namen socialno pedagoškega dela je pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega
aktivnega, ustvarjalnega odnosa z okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju
v okolje, ga opolnomočiti po poteh opogumljanja, usposabljanja, podpiranja, ter usmerjanja k
polnejšemu uresničevanju njegovih temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in
predvsem v smeri sožitja s samim seboj in s svojim okoljem. Pri tem izhaja iz
posameznikovih temeljnih potreb, želja, osebnih in okoljskih potencialov oziroma značilnosti
njegovega specifičnega socio-kulturnega okolja. Posameznika vodi k temu, da bi življenje
živel polno in za sebe smiselno (Sande in soavtorji, Etični kodeks, 2006, str. 191).
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4.3 Rezultati in interpretacija 3. Hipoteze
H3: Ali se večja podjetja bolj zavedajo problematike zaposlovanja starejših kot manjša podjetja.

Hipotezo sem preverila tako, da sem kategorije velikosti podjetji združila enako kot prej in jih
primerjala z vprašanjem 9: Ali se vam zdi potrebno, da bi delavci delali dlje oz. se upokojevali
pozneje glede na povečevanje števila starejših in zmanjševanje števila mlajših na trgu dela?
Tabela 3: Število (%) odgovorov na vprašanje 9 glede na velikost podjetja
velikost \vprašanje 9

da

ne

skupaj

majhno podjetje

37 (52.1%)

34 (47.9%)

71 (100%)

veliko podjetje

6 (30.0%)

14 (70.0%)

20 (100%)

Iz tabele 3 vidimo, da dobra polovica (52%) anketiranih iz majhnih podjetij meni, da bi
delavci morali delati dlje oz. se upokojevati kasneje, medtem ko je delež anketiranih, ki v
velikih podjetjih menijo tako, nekoliko manjši (30%).

Tabela 4: Rezultati χ2 –testa

χ2 -test

vrednost

df

p

3.1

1

0.0800

Rezultati χ2 –testa kažejo, da ničelno domnevo, ki pravi, da ni povezanosti med velikostjo
podjetja in zavedanjem glede problematike zaposlovanja starejših, obdržimo (p > 0.05). Ne
moremo torej z dovolj majhnim tveganjem trditi, da se večja podjetja bolj zavedajo
problematike zaposlovanja starejših kot manjša, in s tem potrditi naše 3. hipoteze.
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Da bi dobila boljši vpogled v problematiko zaposlovanja starejših, sem to hipotezo preverila
tudi s pomočjo vprašanja 12, na katero so anketirani izrazili svoje mnenje glede posameznih
ukrepov, s katerimi bi v podjetju lahko prispevali k ohranjanju delovnih mest za starejše od 50
let. Za vsakega anketiranca sem izračunala povprečje vseh 6 podvprašanj Likertove lestvice in
nato primerjala povprečji dveh skupin podjetij.
Tabela 5: Statistika odgovorov na vprašanje 12
N

povprečje

st. odklon

majhno podjetje

70

2.71

0.63

veliko podjetje

20

2.56

0.51

Iz tabele 5 vidimo, da je bilo anketiranih 70 majhnih in 20 velikih podjetij. Povprečje za
majhna podjetja je znašalo 2.71, za velika pa 2.56. Standardni odklon je bil pri majhnih
podjetjih prav tako nekoliko višji in sicer je znašal 0.63 za majhna podjetja, za velika pa 0.51.

Tabela 6: Rezultati t-testa

t –test*

vrednost

df

p

1.05

37.73

0.2986

*ob privzetih neenakih variancah
Tudi v tem primeru se razlika med majhnimi in velikimi podjetji ni izkazala za statistično
značilno (p > 0.05), kar je še dodaten argument, da ne moremo trditi, da se večja podjetja bolj
zavedajo problematike zaposlovanja starejših in s tem potrditi naše hipoteze.
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Ignjatović (2012) razlaga, da ima Slovenija eno najnižjih aktivnosti in stopnjo zaposlovanja
med populacijo starih med 55 in 64 let. Po podatkih Eurostat iz 2012, je imela le Malta, v letu
2011, nižjo zaposlitveno stopnjo kot Slovenija v tej starostni skupini.
Slovenski delavci relativno zgodaj zapuščajo trg dela v primerjavi z evropskim povprečjem.
Zadnji uradni Eurostatovi podatki za Slovenijo so iz leta 2006, ko je bilo povprečno izstopno
leto 59,8 leta, medtem ko je bilo povprečje EU 27 ocenjeno na 61,2 leta. Vendar podatki
kažejo, da povprečno izstopno leto v Sloveniji v zadnjem obdobju počasi narašča. Nacionalni
podatki za moške in ženske po letnem poročilu ZPIZ-a za leto 2010 kažejo postopno
naraščanje v zadnjem obdobju. Za ženske je od leta 2000 do 2010 naraslo za 2 leti in 4
mesece (na 58 let in 5 mesecev v letu 2010), med tem ko je za moške v enakem obdobju
naraslo opazno manj, to je le za 10 mesecev (na 61 let in 10 mesecev v letu 2010).
V časopisu Dnevnik (2012) sem zasledila članek Dernovška, v katerem Malačič z ljubljanske
ekonomske fakultete opozarja, da so razmere v Sloveniji nevzdržne in da je potrebno čim prej
izvesti pokojninsko reformo. »Med članicami EU skoraj ne najdete države, ki bi bila glede na
število upokojencev in zavarovancev v tako slabem položaju. Ob tem pa je celoten cikel, ko
ljudje ustvarijo več kot potrošijo, pri nas med najkrajšimi v Evropi, saj traja le med 27. in 55.
letom. Očitno je, da na trg dela vstopamo prepozno in se z njega prezgodaj umikamo,» pravi
Malačič. Po njegovem mnenju je treba k pokojninski reformi pristopiti hkrati z reformo trga
dela in ustvariti sistem, ki bo ustvarjal delovna mesta in spodbujal čim daljše vztrajanje v
zaposlitvi. Zvišanje upokojitvene starosti je po Malačičevem mnenju zaradi podaljšanja
življenjske dobe nujno, pri čemer opozarja, da na Švedskem razmišljajo celo že o 75 letih
upokojitvene starosti in ne zgolj o 65 letih kot pri nas.

65

Pavlin, L. (2012). Ohranjanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje
pri zaposlovanju

4.4 Rezultati in interpretacija 4. hipoteze
H4: Starejši delavci prenašajo znanje na mlajše sodelavce.
To smo preverjali z vprašanjem 14: Ali pri uvajanju novih sodelavcev uporabljate prakse kot
so mentorstvo, coaching?

Slika 20: Ali pri uvajanju novih sodelavcev uporabljate prakse kot so mentorstvo,
coaching?

Slika 20 prikazuje, da 65% anketiranih pri uvajanju novih sodelavcev uporabljalo mentorstvo
ali coaching, 26% te prakse ni uporabljalo oz. 9% le v posameznih primerih.
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Vprašanje 14.2: Kako ocenjujete medgeneracijske odnose v vašem podjetju?

Slika 21: Kako ocenjujete medgeneracijske odnose v vašem podjetju?
Kot prikazuje slika 21, so se anketirani v povprečju najbolj strinjali, da je izmenjava izkušenj
starejših in mlajših za podjetje koristna (3.2), ter enako glede pestre starostne strukture,
medgeneracijskega sožitja in vpliva na rezultate dela v podjetju (3.0). Pri trditvah, da
sodelovanje starejših in mlajših delavcev običajno povzroča konflikte in da je zaradi tega
pogosto potrebno razporejanje delavcev, sta bili povprečni stopnji strinjanja pričakovano nizki
(1.5 in 1.4). Ti dve trditvi sta bili zastavljeni ravno obratno, kar smo upoštevali pri nadaljnji
analizi, kjer smo odgovore ustrezno rekodirali.
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4.5 Rezultati in interpretacija 5. Hipoteze
H5: V večjih podjetjih je več medgeneracijskega sodelovanja kot v manjših podjetjih.

Hipotezo sem preverila tako, da sem velikost podjetij sedaj primerjala z vprašanjem 14: Ali
pri uvajanju novih sodelavcev uporabljate prakse kot so mentorstvo, coaching?. Poleg tega
me je zanimalo, ali je v večjih podjetjih boljša splošna medgeneracijska klima, zato sem
preverila tudi, ali obstaja statistično značilna razlika med povprečjema odgovorov na
vprašanje 14.2. Povprečja sem izračunala na enak način kot pri vprašanju 12, s to razliko, da
je bilo sedaj potrebno obrniti odgovore na dve podvprašanji.

Tabela 7: Število (%) odgovorov na vprašanje 14 glede na velikost podjetja
velikost\vprašanje 14 da

ne

skupaj

majhno podjetje

49 (70.0%)

21 (30.0%)

70 (100%)

veliko podjetje

17 (89.5%)

2 (10.5%)

19 (100%)

Iz tabele 7 vidimo, da mentorstvo pri uvajanju novih sodelavcev uporablja 70% majhnih
podjetij in kar približno 90% velikih podjetij.

Tabela 8: Rezultati χ2 –testa

χ2 -test

vrednost

df

p

2.96

1

0.0855

Vendar rezultati χ2–testa kažejo, da ničelne hipoteze, ki pravi, da ni povezanosti med
velikostjo podjetja in uvajanjem novih sodelavcev s pomočjo mentorstva, ne moremo zavreči
(p > 0.05). Ne moremo torej z dovolj majhnim tveganjem trditi, da se večja podjetja bolj
poslužujejo mentorstva kot manjša, in s tem potrditi naše pete hipoteze.
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Tabela 9: Statistika odgovorov na vprašanje 14.2
N

povprečje

st. odklon

majhno podjetje

48

3.17

0.40

veliko podjetje

18

3.38

0.43

Iz tabele 9 vidimo, da je bilo na vprašanje 14.2 zabeleženih 48 odgovorov malih in 18
odgovorov velikih podjetij. Za majhna podjetja je povprečje znašalo 3.17, za velika pa 3.38.
Standardna odklona sta bila podobna (0.40 za majhna in 0.43 za velika podjetja).

Tabela 10: Rezultati t-testa

t -test

vrednost

df

p

-1.79

28.41

0.0837

Rezultati t-testa kažejo, da ničelne domneve, ki pravi, da ni razlik v medgeneracijski klimi
med skupinama podjetij, ne moremo zavreči (p > 0.05). Lahko torej rečemo, da med
majhnimi in velikimi podjetji ni opaziti bistvenih razlik v medgeneracijskem sožitju, kar je
nenazadnje razvidno tudi iz same tabele povprečij, ki sta blizu.
Kot pravi Jazbečeva (Delo, 2012), izvršna direktorica za strateške kadre in korporacijsko
kulturo v poslovnem sistemu Mercator, je na tem področju veliko izzivov za kadrovske
strokovnjake. Medgeneracijske razlike so namreč velike. Stereotipna obravnava mladih in
starih bi bila krivična in nekorektna. A dejstvo je, da je razvoj mladih sodelavcev precej
odvisen od starejših delavcev. Tu je potrebna solidarnost in razumevanje, da so potrebni tako
mlajši kot starejši. Potrebno je vzajemno spoštovanje. Brez dobrih mentorjev bodo mlajši
počasneje napredovali. Njihovo dobro mnenje o sebi je včasih nerealno, njihova merila za
kakovost so pogosto nizka. In če ne dobijo povratnih informacij starejših, bodo živeli v
prepričanju, da skoraj ne morejo biti boljši. To seveda ni dobro za njihov razvoj. Zato imajo
starejši delavci dolžnost in odgovornost, da prenesejo svoje znanje na mlajše in jim pomagajo
na njihovi karierni poti kot mentorji. V dobrih podjetjih že razvijajo mentorske programe.
Kadrovski strokovnjaki lahko leto ali dve pred upokojitvijo posameznika poiščejo njegovega
naslednika. Tako bo podjetje zadržalo dragoceno znanje starejših. Njihova odgovornost je s
69

Pavlin, L. (2012). Ohranjanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje
pri zaposlovanju

strokovnega vidika urediti, da je prenos znanja od starejših na mlajše poslovno in časovno
optimalno organiziran.
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IV SKLEP
Staranje delovne sile je izziv, ki mora biti prepoznan in sprejet s strani celotne družbe.
Slovenija je v primerjavi z ostalimi državami EU v še težavnejši situaciji, ker ima zelo nizko
starostno aktivnost, nizko stopnjo zaposlovanja starejših v starosti nad 55 let, ter relativno
nizko razmerje med upokojenimi in zaposlenimi. Različne vlade v zadnjem desetletju so
neuspešno predlagale različne sistemske rešitve. Glede na poskuse reforme pokojninskega
sistema in trga dela se zdi, da je glavni zastoj v odnosu Slovencev do dela verjetno povezan z
aktualnimi delovnimi pogoji na trgu dela in z visokimi pričakovanji po upokojitvi. Dodaten
pritisk na trgu dela povzročajo demografska gibanja. Dejstvo je, da se v Sloveniji število
otrok zmanjšuje, delež starega prebivalstva pa povečuje. Težav, ki jih prinaša staranje
prebivalstva, ne morejo rešiti niti migracije, saj je število priseljencev v Slovenijo relativno
nizko. Zato je nujno delavce, ki so trenutno na trgu dela, delovno aktivne obdržati čim dlje.
Težave, ki jih imata na trgu dela najmlajša in najstarejša generacija, niso samo njune težave.
In njuna izključenost ima veliko bolj daljnosežne posledice, kot se zdi na prvi pogled. Če
namreč mladi ne morejo vstopiti na trg dela, starejši pa so z njega predčasno izključeni, pade
na "srednjo" generacijo toliko več dela in toliko več obremenitev.

Na te ugotovitve se navezujejo prve tri hipoteze. Na podlagi rezultatov analize odgovorov
delodajalcev, ki so sodelovali v anketi, lahko ugotavljamo, da se delodajalci zavedajo
problematike ohranjanja delovnih mest starejših in se že danes prilagajajo situaciji na trgu
dela. Skoraj polovica anketiranih se je strinjalo s tem, da bi delavci delali dlje oz. se
upokojevali pozneje. Zavedajo se prednosti starejših delavcev v primerjavi z mlajšimi in že
razmišljajo, kateri ukrepi države bi pomembno prispevali k pospeševanju zaposlovanja
delavcev, starejših od 50 let. Prav tako jih večina vprašanih že razmišlja o ukrepih v samem
podjetju, ki bi omogočili tudi zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest starejših delavcev.
Potrdimo lahko, da staranje prebivalstva posledično zahteva tudi novim okoliščinam
prilagojeno ureditev položaja starejših na trgu dela. Potrebno je oblikovati ustrezne ukrepe
socialne politike na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja na eni strani in na
področju dela, zaposlovanja in reševanja brezposelnosti na drugi strani, pri čemer morajo biti
vsi ti ukrepi med seboj usklajeni.
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Z analizo podatkov in različnih virov ugotavljamo, da članice EU, vključno s Slovenijo,
izvajajo različne ukrepe z namenom, da bi obdržale starejše na trgu dela ter motivirale mlade
za čim hitrejši zaključek šolanja in vključitev med delovno aktivno prebivalstvo. Vendar se
zdi, da kljub številnim ukrepom, ki jih uvaja Slovenija, in dokumentom, v katerih vsaj na
deklaratorni ravni izpostavlja potrebo po prilagajanju politik staranja prebivalstva in
medgeneracijskega sodelovanja, Slovenija še ne izvaja ustrezne celostne in dovolj učinkovite
politike aktivnega staranja. Ukrepi na različnih področjih pa pogosto med seboj niso
usklajeni.
Podjetja prav tako le redko posegajo po novih, fleksibilnih oblikah zaposlovanja, ki bi
omogočile tudi zaposlovanje ali ohranjanje zaposlitve starejšim delavcem. V Sloveniji je
nerazumno malo zaposlitev za polovični delovni čas, delitev delovnega mesta, delnega
upokojevanja, mentorstva, ipd.
Raziskava je pokazala, da so se anketirani v povprečju najbolj strinjali, da imajo starejši, v
primerjavi z mlajšimi, več delovnih izkušenj, precejšen pomen pripisujejo tudi številnim
poslovnim kontaktom, pripadnosti podjetju in odgovornosti; pa tudi modrosti, preudarnosti in
urejenim družinskim obveznostim. Prav zato je ključnega pomena spreminjati miselnost
delodajalcev in starejših zaposlenih. Delo po 50 letu ali več, morajo zaposleni dojemati kot
vredno, delodajalci pa se morajo hkrati zavedati koristi, ki jim jih lahko nudijo starejši
delavci. Ustrezna sposobnost starejših zaposlenih je za konkurenčnost ključnega pomena,
vendar pa je odvisna od tega, kako jo vzdržujemo, razvijamo in izkoriščamo. Brez te
kolektivne in širše družbene ozaveščenosti konkretni ukrepi, ki smo jih ali jih še bomo
sprejeli, ne bodo učinkoviti.
Prožen prehod med aktivno zaposlitvijo in upokojitvijo ali prožnejše oblike upokojevanja, bi
starejšim delavcem in podjetjem nudile možnost, da bi kar najbolj izkoristili sposobnosti in
znanje starejših delavcev. Na drugi strani pa se s tako načrtovano politiko odpira priložnost
mladim, ki na trg dela šele vstopajo.
Posebno pozornost je torej potrebno nameniti ozaveščanju delodajalcev in širše družbe. To
lahko storimo s promocijo starejših delavcev in mladih, iskalcev prve zaposlitve, o njihovih
prednostih in o preprečevanju njihove diskriminacije na trgu dela. Zaposlovanje starejših in
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mladih mora za podjetja postati privlačnejše. Z uvedbo različnih subvencij in davčnih olajšav
je potrebno spodbujati delodajalce, da bodo zaposlovali to ciljno populacijo.
K izboljšanju položaja zaposlovanja starejših odraslih lahko prispevajo ukrepi na področju
zaposlovanja, posredovanja v zaposlitev in odnosov z delodajalci. Nujno je postopno
spreminjanje negativne podobe o starejših delavcih med delodajalci in s tem preprečevanje
diskriminiranje zaposlovanja starejših. Tu imajo svetovalci zaposlitve, in svetovalci za
delodajalce, ki so tudi socialni pedagogi, še kako pomembno vlogo.

Svetovalec zaposlitve - socialni pedagog - brezposelne motivira pri razvoju lastne kariere, jim
pomaga reševati težave ob nastanku brezposelnosti in jih z individualnimi ali skupinskimi
oblikami dela motivira za čimprejšnjo vrnitev na trg dela. Predvsem pa je naloga svetovalca
zaposlitve - socialnega pedagoga, da brezposelne osebe čim hitreje opolnomoči za samostojno
iskanje zaposlitve. Pri starejših brezposelnih pa to ni vedno enostavna naloga, saj so mnogi
prepričani, da so za zaposlitev prestari, za delodajalce nezanimivi, da so njihova znanja in
izkušnje zastarela, ipd.
Svetovalec za delodajalce – socialni pedagog, pa ima pogosto še težjo nalogo. Kako
delodajalca prepričati, da zaposlitev mladih ni vedno najboljša ali edina možna izbira? Kako
delodajalcu, ki je poln stereotipov o starejših delavcih, predstaviti njihove prednosti v
primerjavi z mlajšimi? Svetovalec za delodajalce je največkrat pogajalec, ki delodajalcu
predstavi prednosti in kompetence posamezne brezposelne osebe. Zato njegovo delo še toliko
bolj temelji na osebnem odnosu in medsebojnem zaupanju, ki ga vzpostavi z delodajalcem.
Na trgu dela je potrebno vzpostaviti novo ravnovesje med generacijami. Prisotnost starejših se
je na trgu dela znižala, mladi pa imajo težave pri vstopu vanj, kar vodi v pomanjkanje delovne
sile v prihodnosti.

Prav tako je prisotno tveganje, da bodo z zgodnjim upokojevanjem izgubljeni tudi spretnosti
in znanja, kar bo imelo negativen vpliv na mlajše generacije, podjetja in gospodarstvo v
celoti. Starejši zaposleni so velikokrat obravnavani kot zreli za upokojitev namesto kot bogat
viri znanja znotraj podjetja. Mlajše generacije pogosto niso deležne koristi takšnih znanj za
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svoj karierni razvoj, prav tako pa niso izkoriščene motivacijske in produktivne koristi
medgeneracijskega učenja, kar škodi razvoju posameznikov, podjetij in gospodarstva.
Raziskava je pokazala, da več kot polovica anketiranih delodajalcev pri uvajanju novih
sodelavcev uporablja različne prakse prenosa znanj starejših na mlajše sodelavce. S tem se je
potrdila moja trditev, da v večini podjetij starejši delavci prenašajo znanja na mlajše
sodelavce, a z različnimi metodami in bolj ali manj formalizirano. Razveseljivo je dejstvo, da
se delodajalcem zdi izmenjava izkušenj med starejšimi in mlajšimi za podjetje koristna ter da
pestra starostna struktura vpliva na boljše rezultate dela in predvsem boljše odnose v podjetju.

Delodajalci, predvsem pa kadrovski delavci, med katerimi so pogosto tudi socialni pedagogi,
se morajo zavedati sprememb, povezanih s starostjo, in oblikovati delovno okolje, v katerem
znajo prepoznati in zadovoljiti edinstvene potrebe in zmožnosti vseh zaposlenih tako, da bodo
le-ti ostali aktivni in motivirani. Pomembno je, da znajo ustvariti prostor, čas, priložnost in
motivacijo za učenje drug od drugega ali skupaj.
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VI PRILOGE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem Lucija Pavlin, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Socialna pedagogika.
Delam diplomsko nalogo z naslovom "Zaposlovanje starejših", v okviru katere bom izvedla
raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketa je anonimna, vaši odgovori bodo
uporabljeni samo v namene te raziskave.

I.

Osnovni podatki o podjetju

1. Dejavnost podjetja (označite z X pred ustreznim odgovorom):
Gradbeništvo
Kovinarstvo
Energetika
Predelovalne dejavnosti
Trgovina
Turizem in gostinstvo
Promet in skladiščenje

Informacijske in komunikacijske dejavnosti
Finančne in zavarovalniške dejavnosti
Dejavnost javne uprave
Izobraževanje
Zdravstvo in socialno vsrstvo
Kulturne in rekreacijske dejavnosti
Drugo:

2. Vaše delovno mesto:

3. Po podatkih ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah, sodi vaše podjetje po velikosti v
(označite z X):

Mikro podjetje – do 10 zaposlenih
Malo podjetje – do 50 zaposlenih
Srednje podjetje – do 250 zaposlenih
Veliko podjetje – nad 250 zaposlenih
4. Trenutno število zaposlenih v vašem podjetju (vpišite število v ustrezno polje):
Število zaposlenih:

Oblika zaposlitve:
redno zaposleni
preko Študentskega servisa ali pogodbeno
najeta delovna sila
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5. Število zaposlenih v posamezni starostni skupini
Do 30 let

II.

31 do 40 let

41 do 50 let

50 let in več

Zaposlovanje starejših in upokojitve v vašem podjetju
1. Koliko izmed vaših delavcev se je upokojilo v obdobju od 1.1.2009 do danes?

2. Koliko delavcev, starejših od 50 let, ste zaposlili v enakem obdobju?

3. Ali ste od 1.1.2009 dalje, pri iskanju novih sodelavcev sodelovali z Zavodom RS za
zaposlovanje in koristili katerega od ukrepov Aktivne politike zaposlovanja?

DA - navedite kateri ukrep


Javna dela



Usposabljanje na delovnem mestu



Zaposli me



Drugo:

NE

4. Ali se vam zdi potrebno, da bi delavci delali dlje oz. se upokojevali pozneje, glede na
povečevanje števila starejših in zmanjševanje števila mlajših na trgu dela?
DA
NE
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5. Katere so po vašem mnenju prednosti starejših delavcev v primerjavi z mlajšimi?
(Ocenjevalna lestvica od 1 – se sploh ne strinjam do 4 – se povsem strinjam

Lastnosti in kompetence:

Se sploh ne
strinjam

– označite z X v ustrezno polje)

Se delno
strinjam

Se
strinjam

Se povsem
strinjam

strokovna izobrazba
delovne izkušnje
dodatna znanja (tuji jeziki, računalništvo)
vodstvene sposobnosti
odgovornost
timsko delo
pripadnost podjetju
samoiniciativnost, inovativnost
urejene družinske obveznosti
socialne veščine
številni poslovni kontakti
zavzetost, vztrajnost
modrost, preudarnost, previdnost
drugo / navedite:

6. Kateri ukrepi države bi po vašem mnenju prispevali k pospeševanju zaposlovanja
delavcev starejših od 50 let?

(Ocenjevalna lestvica od 1-4 - označite z X v ustrezno polje)

Ukrepi:

Se sploh
ne
strinjam

Finančna stimulacija delodajalca v primeru
zaposlitve osebe starejše od 50 let
(npr. subvencija, povračilo prispevkov
delodajalca)
Znižanje plačila prispevkov za pokojninsko
dobo delavca, starejšega od 55 let
Sofinanciranje izobraževanja starejših

Omejevanje zgodnjega upokojevanja in
spreminjanje negativnega odnosa javnosti do
podaljševanja delovne aktivnosti prebivalstva
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Uvedba kvotnega sistema zaposlovanja
starejših (podobno kot za invalide)
Uvedba in sofinanciranje preventivnih
zdravniških pregledov za starejše od 50 let
drugo / navedite:

7. S kakšnimi ukrepi bi v podjetju lahko prispevali k ohranjanju delovnih mest zaposlenih,
starejših od 50 let? (Ocenjevalna lestvica od 1-4 označite z X v ustrezno polje)
Ukrepi:

Se sploh ne
strinjam

Prilagoditev delovnih mest

Uvedba novih delovnih mest kot so mentor,
coach, ki jih lahko zasedajo starejši
Sofinanciranje izobraževanja odraslih

Razbremenitev starejših delavcev (npr. manj
fizičnih obremenitev, prerazporeditev na
drugo, lažje delovno mesto...)
Uvajanje fleksibilnih oblik delovnega časa
ali krajši delovni čas
Finančne spodbude starejšim delavcem s
ciljem podaljševanja njihove delovne
aktivnosti
drugo / navedite:
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8. Kdo naj bi po vašem mnenju igral ključno vlogo pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitev
starejših?
Ministrstvo za delo, družino in soc. zadeve
Zavod RS za zaposlovanje
Sindikati

III.

Delodajalci
Delavci sami, z večjo samoaktivnostjo
Drugo:

Medgeneracijsko sodelovanje

1. Ali pri uvajanju novih sodelavcev uporabljate prakse kot so mentorstvo, coaching?
(starejši delavec uvaja v delo novozaposlenega):
DA
V posameznih primerih / navedite katerih:

NE
2. Ali ste mentorstvo, coaching uporabljali:
o

le za iskalce prve zaposlitve,

o

za vse novozaposlene

o

za posameznika, glede na delo, ki ga bo opravljal?

3. Kako ocenjujete medgeneracijske odnose v vašem podjetju?
Trditve:

Se sploh ne
strinjam

Medgeneracijski odnosi pomembno vplivajo
na rezultate dela v podjetju.
Izmenjava izkušenj, stališč, mnenj starejših
in mlajših delavcev je za podjetje koristna.
Pestra starostna struktura delavcev je za
podjetje koristna.
Medgeneracijsko sožitje v našem podjetju je
dobro.
Sodelovanje starejših in mlajših delavcev
običajno povzroča konflikte.
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Pogosto je zaradi tega potrebno notranje
prerazporejanje delavcev, kar povzroča
zastoje v delovnih procesih.
drugo / navedite:

4. Bi morda želeli sami še kaj posebej izpostaviti oz. poudariti?

Hvala, da ste si vzeli čas in izpolnili vprašalnik.
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