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Celovita podpora podjetjem za 
aktivno staranje delovne sile
Rimske terme, 10. april 2018



Stopnja aktivnosti po starostnih skupinah v Sloveniji in EU, v 2014 

DELOVNA AKTIVNOST

Vir: Eurostat
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Starostne skupine

Slovenija EU28

• Značilnosti trga dela v 
Sloveniji?

• Podaljšuje se pričakovana 
življenjska doba



• Čez pet let bo vsak četrti zaposleni starejši od 55 let;
• Vsako leto na trgu dela 10.000 zaposlenih manj;
• Za leto 2018 se pričakuje 17 % rast zaposlovanja – med najvišjimi na svetu!
• Eden od odgovorov na demografske izzive dolgožive družbe se skriva v potencialu starejših 

zaposlenih. 



DEMOGRAFSKI TRENDI V SLOVENIJI
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Čez pet let bo 
vsak četrti 
zaposleni 
starejši od 55 
let.
Eden od 
odgovorov na 
demografske 
izzive dolgožive 
družbe se skriva 
prav v 
potencialu 
starejših 
zaposlenih. 





VKLJUČITEV ODRASLIH V FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE (2012 ali 2015)





DA 13,9%

NE, jo načrtujemo 43,64%

NE, a ukrepe kljub temu učinkovito
izvajamo 22,91%

NE, je ne potrebujemo 20,36%

Anketa ob prijavi na 5. konferenco o razvoju kadrov „Skupaj nad izzive jutrišnjega dne“ 24. - 25. 5. 2017,
Vzorec: 275 udeležencev

Delež organizacij s strategijami/ukrepi za učinkovito upravljanje starejših 
zaposlenih 





Povabilo: strategije 
in kompetence

2017, 2019, 2020

Delavnice 
ZAVZETI ASI

2017-2022
Katalog 
ukrepov 

2017

Razpis: 
pilotni  

projekti
2018, 2020

Natečaj za priznanje Starejšim prijazno podjetje 
Z leti še vedno zavzeti

Ozaveščanje

Nacionalna 
kampanja

Spletni portal
www.zavzeti.si

Konference

ASI Info točka

Z LETI ŠE VEDNO ZAVZETI



 CILJI JP ASI 2017:

- podpora pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (SKLOP A);

- vseživljenjsko učenje: krepitev kompetenc starejših zaposlenih (SKLOP B);

- večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

 SREDSTVA sofinanciranja 1. povabilo: 8,8 MEUR

 UPRAVIČENCI: PODJETJA, registrirana po ZGD-1 in njihovi zaposleni, starejši od 45 let

- Značilnosti: strokovna podpora zunanjih izvajalcev, izvajanje letih 2018 in 2019, v sklopu projekta
ASI bosta objavljeni še dve javni povabili (2019, 2020).

V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sredstva prejme skupaj 222 ponudb. V kohezijski regiji 
Zahodna Slovenija sredstva prejme skupaj 216 ponudb. 

Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito 
upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc



KATALOG UKREPOV ZA UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH

• praktične rešitve za upravljanje starejših
zaposlenih v podjetjih

• priložnost za uvajanje načrtnega upravljanja
(starejših) zaposlenih

• predstavljene dobre prakse iz Slovenije in drugih
evropskih držav

• ukrepi primerno za vsako podjetje:



DELAVNICE ZAVZETI ASI:
• od marca do oktobra 2018, izvedba 12 delavnic v več slovenskih krajih
• namenjene vodstvenemu kadru, managerjem, direktorjem enot, kadrovskim managerjem,

kadrovikom in ostalim zainteresiranim
• vsebine osredotočene na sodobno upravljane starejših zaposlenih: spoznavanje konceptov

aktivnega staranja, menedžment medgeneracijskih razmerij, prepoznavanje motivov, potreb,
in vrednot starejših zaposlenih, fleksibilne oblike organizacije dela in oblikovanje delovnih
mest za starejše itd.



Koristi, ki jih prinašajo delavnice Zavzeti ASI 
podjetjem: 

• prilagoditev na demografske izzive prihodnosti
• povečanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa 

znanja
• poznavanje medgeneracijskih razlik pri vodenju zaposlenih
• spodbujanje vključenosti zaposlenih v različne oblike 

vseživljenjskega učenja 
• razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in osvajanje 

veščin upravljanja z njimi
• spoznavanje konkretnih primerov dobrih praks iz 

slovenskega okolja in izmenjava izkušenj 
• kadrovski razvoj in vpeljava sodobnih kadrovskih politik



Nekatere že izvedene delavnice: 
Vodje, kako boste čez 5 let ravnali z vašimi zaposlenimi?
Opolnomočenje starejših zaposlenih: Izzivi dolgožive družbe in zglednih vodij
Prepoznavanje različnosti in aktivacija: formule za uspeh
Promocija zdravja pri delu – pot do zdravja (starejših) zaposlenih



PILOTNI PROJEKTI RAZVOJA IN UVEDBE INOVATIVNIH REŠITEV ZA OHRANJANJE 
ZAVZETOSTI, PRODUKTIVNOSTI IN UČINKOVITOSTI STAREJŠIH ZAPOSLENIH 

• objavljen v prvi polovici 2018, drugi pa 
predvidoma v letu 2020. 

• za 1. razpis bo na voljo 520.000,00 EUR 
• cilj razpisa: razvoj in uvedba inovativnih 

rešitev za ohranjanje zavzetosti, 
produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih



ASI Info točka ASI spletni portal



ASI Info točka 



Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hvala za pozornost!
Andraž Banfi

andraz.banfi@sklad-kadri.si  
01 434 10 87

www.zavzeti.si; www.sklad-kadri.si


