
Operativna delavnica – izhodišča in uvod

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

10. (Laško) in 11. (Ljubljana) maj 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. 



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 



NAMEN DELAVNICE

• Kakšna je vloga prejemnikov sredstev?

• Kakšna je vloga svetovalnih podjetij?

• Namen današnje delavnice?

• Izhodišča za pripravo strategije?



Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih



Gradivo z delavnic Aktiviranje potenciala 45 +



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.



ASI Info točka ASI spletni portal



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

Hvala za pozornost!
mag. Andraž Banfi

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

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

http://www.zavzeti.si/
http://www.sklad-kadri.si/

