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UVOD 

V današnji spreminjajoči se ekonomiji, je zmanjševanje števila zaposlenih v organizacijah zelo pogost 

pojav. Organizacije ne morejo zagotoviti varnega delovnega mesta svojim zaposlenim in v primeru, ko 

je organizacija prisiljena odpustiti svoje zaposlene, jim lahko nudi pomoč pri iskanju novega dela.  

Outplacement se nanaša na nudenju pomoči zaposlenim, ki zapuščajo podjetje pri iskanju dela in veliko 

pripomore k statusu organizacije. V procesu outplacementa organizacija svojim bivšim zaposlenim 

pomaga pri ponovni orientaciji na trgu dela. Ponavadi takšno storitev nudi podjetje, ki se ukvarja s 

konzultacijo, plača jih organizacija, ki se zmanjšuje, učinek pa dosežejo skozi praktične nasvete in 

psihološko podporo. Outplacement se izvaja bodisi individualno ali v skupini. Treningi za zaposlene 

vključujejo karierno pomoč, karierno evalvacijo, učenje pisanja življenjepisov, pripravo na intervjuje, 

razvijanje socialnih  mrež in sposobnosti pri iskanju službe.  

Izraz outplacement so oblikovali pred približno tridesetimi leti v Chicagu, v organizaciji, ki se je ukvarjala 

s konzultacijami. Zaradi povišane stopnje zmanjševanja organizacij ter posledično prevelikega števila 

določenih delovnih mest med osemdesetimi in devetdesetimi leti dvajsetega stoletja, so podjetja 

začela čutiti vedno večjo potrebo po nudenju pomoči odpuščenim zaposlenim pri iskanju novih 

delovnih mest (Littler, 2003). Raziskave so namreč pokazale, da je izguba službe ena največjih travm, 

ki jih človek lahko doživi poleg smrti in ločitve (Lewison, 2002). 

Organizacije, ki se ukvarjajo z outplacementom, lahko svoje usluge nudijo tudi zaposlenim, ki jim takšne 

usluge niso bile ponujene s strani njihovega prejšnjega podjetja, ampak so se zanje odločili sami. 

Ponavadi outplacement razumemo kot iskanje novih delovnih mest za zaposlene, ki zapuščajo 

organizacijo, sam izraz pa lahko pomeni tudi kakršnokoli pomoč, ki jo podjetje nudi bivšim zaposlenim, 

z namenom ublažitve prehoda iz enega delovnega mesta na drugo. Takšna asistenca je lahko karkoli 

od pomoči iskalcem zaposlitve pri identificiranju ustreznega dela, morda nekaj, kar so si želeli delati od 

nekdaj, pa niso imeli priložnosti, do pomoči pri pripravi življenjepisa. 

V letu 2009 je bil v reviji Wall Street Journal objavljen članek z naslovom Outplacement firms struggle 

to do job. V omenjenem članku opisujejo problematiko, s katero se srečujejo podjetja, ki najemajo 

konzultacijske outplacement rešitve. Podjetja, ki ponujajo to storitev naj bi le s težavo opravljala svoje 

delo in izpolnjevala svoje obljube. Najboljše outplacement rešitve vključujejo podporo skozi daljše 

časovno obdobje, saj posamezniki kljub odličnemu svetovanju in življenjepisom niso sposobni najti 

novega zadovoljivega delovnega mesta v kratkem roku, kolikor časa pomoč nudi večina outplacement 

podjetij. 
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ZGODOVINA 

Papalexandris (1996) pravi, da je bil izraz outplacement prvič uporabljen v združenih državah Amerike 

v začetku sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Uporablja se za pomoč, ki jo nudi organizacija svojim 

bivšim zaposlenim pri iskanju nove zaposlitve. O profesionalnih ponudnikih outplacement rešitev lahko 

govorimo komaj zadnjih dvajset let, kar pomeni, da je to zelo mlada praksa in se je začela razvijati z 

razvojem informacijske tehnologije. Outplacement usluge dandanes nudijo v mnogih zaposlitvenih 

paketih kot dodatno obliko pomoči zaposlenim (poleg psihološke terapije, do varstva otrok in pomoči 

pri ločitvah).  

Driessnack (1980) pravi, da je definicija outplacementa odstranjevanje nepotrebnega kadra z določeno 

minimalno stopnjo pridobitka za posameznika, ki je vpleten. Skozi dobro sestavljen načrt in 

metodologijo dela, lahko odpuščeni posamezniki uspešno organizirajo svoje sposobnosti v obliko, ki jo 

lahko prodajo na trgu dela. Pravzaprav je outplacement paket uslug, ki zvišajo možnosti, da bo določen 

posameznik našel delo, ampak samo plasiranje, kot implicira beseda, ni del teh uslug (Gelb, 2001). 

Zaradi tega bolje, če zaposlovalec nudi svoje povezave in z njimi še dodatno zmanjša sam proces iskanja 

delovnega mesta. 

Za primer podjetja, ki svojim bivšim zaposlenim nudi omenjene storitve je podjetje Goodyear, ki je pred 

leti zaprlo dve tovarni gum. Direktorji podjetja so se odločili, da bodo ob zaprtju zaposlenim pomagali 

in jim nudili outplacement usluge. Primeri uslug, ki jih je program nudil, so bile:  

 multimedijska prezentacija, v kateri so pojasnili, zakaj zapirajo tovarno; 

 priznali prispevek, ki so ga zaposleni v tovarnah doprinesli podjetju; 

 pripravili šest urno delavnico, ki je zaposlenim pokazala in razložila vse dele iskanja nove 

zaposlitve; 

 nudili individualno svetovanje, ki so ga izvajali zaposleni podjetja, ki je nudilo outplacement 

rešitve skupaj z zaposlenimi, ki so bili za to usposobljeni v podjetju;  

 pripravili triurno delavnico, v kateri so zaposlenim pokazali, kako napisati učinkovit 

življenjepis in motivacijsko pismo; ter 

 triurno delavnico, v kateri so se zaposleni naučili, kako uspešno prestati zaposlitveni 

intervjuju in kako se uspešno predstaviti potencialnim delodajalcem (Jackson, 1980). 

Drugi primer je podjetje General Electrica (ZDA), kjer so morali v eni od elektrarn odpustiti 200 

zaposlenih, katerih četrtina je bila zelo uspešnih (letno so ustvarili več kot 50.000 dolarjev dobička). 

Višje plačani so delali v skupinah po osem, manj plačani pa v skupinah po dvajset. Člani podpornih 

skupin so med seboj ustvarili pogodbe, dokler vsak od njih ni imel novega delovnega mesta. Skupinski 
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sistem outplacementa deluje tako, da oblikuje skupino kot manjše podjetje, katerega produkt so 

znanja in sposobnosti vsakega posameznika. Tak pristop ni le cenejši, ampak tudi učinkovitejši za 

podjetje, ki odpušča zaposlene (Farish, 1982). Čeprav je outplacement značilen za ZDA, pa se veliko 

podjetij, ki odpuščajo zaposlene, ne poslužuje takšnih rešitev. Še danes jih ne prevzemajo vsa podjetja, 

ampak le tista, ki imajo pozitiven status pri svojih kupcih, ki ga skušajo obdržati. 

ZAKAJ OUTPLACEMENT?  

Ko organizacija začne odpuščati svoje zaposlene, novice do teh pridejo kot udarec. V državah, kot je 

Slovenija, kjer je trg dela za zaposlene s specifičnimi sposobnostmi zaradi svoje majhnosti zasičen in, 

kjer obstaja negativna stigma, ki se drži brezposelnosti, je takšno stanje za osebo zelo težavno. V 

takšnem trenutku v podjetje, ki odpušča nikakor ne želi še dodatno vznemirjati že tako zelo zlomljivega 

stanja, v katerem je pustilo zaposlene.  

Na dolgi rok bi naj vsak zaposleni na izkušnjo izgube zaposlitve idealno pogledal pozitivno. Pričakovanje 

takojšnjih rezultatov pri iskanju nove zaposlitve je nerealistično. Če za primer vzamemo zaposlenega, 

ki ga je organizacija odpustila po dveh desetletjih delovne dobe. Tak zaposleni psihično ni pripravljen 

za iskanje novega poklica v današnji ekonomiji. Naenkrat se znajde v situaciji, ki je podobna, kot bi se 

znašel sredi odprtega morja. Če lahko vodstvo podjetja kakorkoli pripomore k iskanju nove poti za 

zaposlenega, je to ogromna pridobitev tako za zaposlenega, ki je bil odpuščen, kot tudi za tiste, ki so 

še vedno zaposleni v podjetju. Taki pozitivni učinki so še večji, če je bil zaposleni v podjetju nekje na 

srednjem ali višjem nivoju in samo iskanje podobnega poklica zato postaja težko delo. Vsakršna pomoč 

lahko pozitivno vpliva na počutje in samozavest zaposlenega. Ko množična odpuščanja niso več 

redkost, tudi pomoč zaposlenim, ki so odpuščeni ne bi smelo biti nekaj, kar nudi le peščica organizacij. 

Prav tako lahko nezadovoljstvo odpuščenih in strah še vedno zaposlenih pomeni zelo močan premik 

vrednosti delnic podjetja, ki je odvisna od javnega mnenja, oziroma vsaj mnenja delniških insiderjev, ki 

zelo hitro opazijo takšne napake pri delovanju podjetja. 

Kirk (1994) pravi, da enako, kot podjetja iščejo zunanje sodelavce za pomoč pri pomembnih poslovnih 

premikih, sedaj podjetja iščejo sodelavce za pomoč svojim zaposlenim. Slabo vodena odpuščanja lahko 

negativno vplivajo na sloves podjetja v lokalnih in profesionalnih družbah, kar lahko vodi v težave 

podjetja pri prihodnjih zaposlovanjih. Zaradi takšnih napak se lahko znatno zmanjša tudi produktivnost 

zaposlenih, saj se jim zvišajo nivoji tesnobnosti in krivde (Hill, 1991). Tisti, ki so ostali zaposleni namreč 

opazujejo kako vodstvo obravnava odpuščene in sklepajo, da bo tako obravnavalo tudi njih. Podjetja 

in vodstvo teh podjetij ima možnost izkazati pripadnost in naklonjenost svojim zaposlenim tako v časih 

dobrobiti, kot v časih odpuščanja. Zaradi neznanih razlogov ima način, na katerega podjetje obravnava 

odpuščene zaposlene, pomemben vpliv na motivacijo in produktivnost svojih preostalih zaposlenih. 



6 
 

Prav tako podjetja lahko doživijo resne težave pri zaposlovanju novega kvalitetnega kadra, ko se v 

javnosti razve, da s svojimi zaposlenimi ravnajo hladno in ne nudijo zelo malo zaposlitvene varnosti. 

V današnjem ekonomskem stanju v svetu in posledično ekstremno tekmovalnem trgu so odpuščanja v 

privatnem sektorju skoraj neizogibna. Seveda se specifičen odziv vsakega posameznega odpuščenega 

razlikuje od drugih, ampak vsi imajo skupno dejstvo, da je izguba dela zelo čustveno težak pojav. Zaradi 

teže situacije, bodo podjetja, ki izvajajo outplacement program mnogo bolje sprejeta in spoštovana s 

strani javnosti. Prav tako bo zaposleni, ki je delo v podjetju, ki ga odpušča opravljal kvalitetno in 

zavzeto, takšno delo verjetno opravljal tudi v drugih organizacijah, ki ga bodo zaposlile in tako postal 

potencialen pomemben faktor mreženja z drugimi podjetji na istem področju trga.  

Odpuščeni se pogosto srečujejo z občutki izdanosti, jeze, izgube identitete, izgube občutka, da nekam 

spadajo in posledičnimi zdravstvenimi težavami. Outplacement rešitve lahko učinkovito premostijo 

takšne težave in zmanjšajo posledice, ki jih imajo na bližnje odpuščenih. Pragmatično gledano se 

podjetja lotevajo outplacement rešitev, ker skušajo zaščititi svoj sloves pri svojih zaželenih zaposlenih 

in pri svojih kupcih. Prav tako se podjetja z outplacement rešitvami skušajo ogniti tožbam ali zmanjšati 

globe, ki bi jih bili primorani plačati, ker pokažejo dobro voljo s pomočjo prizadetim. Ključnega pomena 

je seveda uporabiti podjetje, ki ponuja kvalitetno rešitev za outplacement. 

Podjetjem svetujejo, da sledijo učinkovitosti podjetij, ki ponujajo outplacement rešitve, preko zbiranja 

mnenj zaposlenih, ki so poprej uporabili to outplacement rešitev. Po mnenju Wall Street Journala 

obstaja razlog, da se približno 40 % ljudi, ki jim ponudijo outplacement rešitve nikoli ne udeležuje teh 

rešitev. Nekateri od teh namesto outplacement rešitev raje zahtevajo denar.  

Globalizacija, ki prinaša odstranjevanje meja in širjenje svobodnega trga v države, kjer takega trga še 

niso poznali, je bila koristna za veliko ljudi po svetu. Ampak zaradi takšne globalne integracije vseh 

podjetij na trgih, se tudi vse ekonomske spremembe čutijo povsod po svetu. Zmanjševanje podjetij 

povsod po svetu zaradi ekonomske krize je lahko ena takšnih posledic. 

Kot pravita Meyer in Shadle (1994), so ljudje že od nekdaj neprostovoljno izgubljali delo zaradi 

nekompetentnosti, nemoralnega ali neodgovornega vedenja ali socialne nekompatibilnosti. Novejši 

razlog za izgubo dela, ki se je začel pojavljati z globalno konkurenco, tehnološkimi napredki, izboljšano 

produktivnostjo in korporativnimi restrukturiranji, se imenuje odpuščanje socialne stopnje. V 

industrializiranih državah je bolečina, ki jo prizadene odpuščanje, priznana in do neke mere omiljena z 

obstojem socialne varnosti in socialnega prispevka. V manj razvitih državah pa brezposelni niso 

problem javnosti, saj za socialno varnost ni poskrbljeno. Zaradi takšnih okoliščin se lahko manifestirajo 

mnoge socialne težave zaradi brezposelnosti, kot so na primer nasilje, povišana stopnja zločinov, ter 

socialni in politični nemiri. Tudi če do teh posledic ne pride, ima brezposelnost visoko ceno. Samo 
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odpuščanje širi nemir in tesnobnost med zaposlenimi, ki so ohranili delovna mesta, ter vpliva na višanje 

finančnih bremen za družine še vedno zaposlenih. Takšne posledice odpuščanja ostajajo še dolgo po 

izgubi delovnega mesta (Stiglitz, 2008). 

Tako lahko zaključimo, da outplacement ni le rešitev, ki jo podjetje ubere zaradi humanitarnih motivov, 

ampak tudi zaradi ohranitve lastnega slovesa in dobrobiti.  
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KDO IZVAJA OUTPLACEMENT?  

Kot je bilo do sedaj zapisano že nekajkrat, ponudnik outplacement rešitve nudi zaposlenim, ki so bili 

odpuščeni, olajšanje iskanja in tranzicije v novo zaposlitev skozi svetovanje in trening. Wariach in 

Bhardwaj (2003) sta mnenja, da pri takšnem procesu ne smemo zanemarjati pomembnosti etičnega 

ravnanja. Ponudniki outplacement rešitev ne smejo preferirati nobenih zaposlenih in vsem nuditi 

enake možnosti. Prav tako naj ne bi delali le za dobro organizacije, ampak tudi za dobro posla v bodoče. 

Main (1989) pravi, da organizacije, ki se odločijo najeti zunanje sodelavce za outplacement rešitve, 

cenijo takšne svetovalce, saj zelo olajšajo sam proces odpuščanja. 

Sam outplacement lahko nudijo tako zunanja podjetja, kakor tudi organizacija, ki se znajde v situaciji, 

ko mora odpuščati. Če rešitve ponuja organizacija sama, je priporočljivo, da se v ekipi, ki nudi 

outplacement rešitev, nahaja tudi nekdo od starejših zaposlenih, ker so izkušeni in so v odlični poziciji 

za nudenje pomoči. Prav tako pa je izbira ekipe odvisna od tega, kako zaposleni zaznavajo svojo starejšo 

ekipo. Če jih zaznavajo kot nepoštene in neučinkovite, lahko pride do močnega nezaupanja in manjše 

učinkovitosti pri iskanju rešitev. Pri zaposlovanju zunanjih sodelavcev za outplacement, se tveganje za 

nezaupanje in neujemanje med zaposlenimi in ponudniki rešitve zniža zaradi nevtralne narave 

sodelavca, ki nudi rešitev. Prav tako je lahko vprašljiva notranja motivacija starejšega zaposlenega pri 

iskanju rešitev za odpuščene zaposlene. Tudi Bearak (1982) je bil mnenja, da bi organizacija za 

outplacement rešitve morala poiskati zunanjo pomoč vsaj pri organizaciji in oblikovanju samih 

programov. Verjel je, da lahko zunanji svetovalci igrajo pomembno vlogo pri začetnem treningu tistih 

posameznikov, ki bi v naslednjem koraku nato izvedli samo rešitev. Tak pristop je pomemben predvsem 

zaradi dejstva, da mnogi zaposleni ne znajo obravnavati odpuščanja, kaj šele pomagati odpuščenim pri 

iskanju novih zaposlitev. Prav tako se lahko pri zmanjšanju organizacij zgodi, da morajo upoštevati 

stroške same outplacement rešitve. To pomeni, da je bolje, če denar investirajo le v trening svojih 

dosedanjih zaposlenih in nato ti pomagajo pri izvajanju outplacementa. Čeprav se  vodje podjetij 

udeležujejo veliko različnih izobraževanj in treningov, so redko izurjeni v odpuščanju, kar ima lahko 

močne negativne posledice za celotno organizacijo. 

Najbolj primerni outplacement ponudniki po tem takem morajo zelo dobro poznati socialno dinamiko 

v organizacijah, čustveno dinamiko ljudi, ki so odpuščeni in biti vešči v hitrem spoznavanju, analiziranju 

in prilagajanju na socialno psihološke pogoje, v katerih se znajdejo odpuščeni zaposleni. Najbolj 

primeren profil za takšnega ponudnika predstavlja diplomirani psiholog. Zaradi svoje usposobljenosti 

na področju opazovanja in analiziranja in prav tako zaradi možnosti dostopanja do vseh vprašalnikov 

lahko hitro spoznava okoliščine, v katerih se znajde in se nanje prilagaja, ter tako klientu kar se da 

kvalitetno pomaga pri njegovih težavah. 
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KAJ VSEBUJE OUTPLACEMENT?  

Izraz outplacement je pogosto napačno razumljen kot enostavno iskanje nove zaposlitve za 

odpuščenega zaposlenega. Nekatera podjetja se zaradi te napačne predpostavke teh rešitev ne 

poslužujejo redno in se izogibajo dejanskemu outplacementu. V nadaljevanju bom zato opisal nekaj 

načinov finančno ekonomičnih načinov nudenja pomoči v okviru outplacementa: 

 svetovanje posameznim zaposlenim s strani zunanjih svetovalcev, ki so bili za takšno 

svetovanje usposobljeni in jih je izbrala organizacija, ki nudi outplacement rešitve; 

 svetovanje glede finančnega strukturiranja in planiranja za odpuščene zaposlene; 

 svetovanje družini odpuščenega, če je to potrebno.; 

 svetovanje zaposlenim, da so iskreni in odkriti s svojimi partnerji, kar lahko znatno zmanjša 

težave v družinah in posledično tudi emocionalne težave, ki jih prinaša odpuščanje; 

 ocenjevanje osebnostnih lastnosti posameznika, na osnovi katerih mu svetovalci lažje 

svetujejo glede primerne nove zaposlitve; 

 izvajanje kariernih in psiholoških testov za deljenje povratne informacije; 

 pomoč pri odpiranju novih možnosti poslovne narave; 

 pomoč odpuščenim pri treniranju sposobnosti iskanja novega poklica in uspešnega 

intervjuvanja; 

 pomoč pri izpopolnjevanju osnovnih sposobnosti pisanja motivacijskih pisem in 

življenjepisov; 

 svetovanje pri izpopolnjevanju, oziroma učenju sposobnosti samoprodaje; 

 nudenje možnosti tiskanja in kopiranja; 

 pomoč kandidatom pri iskanju novih mrež, v katerih bi lahko vršili samoprodajo; ter 

 pregledovanje življenjepisov, motivacijskih pisem in pisanje priporočilnih pisem v skladu z le-

temi. 

Če ne samo zaradi neposrednih pozitivnih izidov, lahko na outplacement  gledamo kot na socialno 

odgovornost organizacije v smislu zagotavljanja varnosti odpuščenim in ostalim zaposlenim. Nekateri 

dobri zaposleni, katere je bila organizacija prisiljena odpustiti v slabih časih, lahko razmišljajo tudi o 

vrnitvi nazaj v organizacijo, če jih ta ni izdala ali opeharila. Prav tako same outplacement rešitve niso 

zajeten finančen zalogaj za organizacijo, če upoštevamo vse pozitivne učinke, ki jih imajo na ugled 

organizacije in produktivnost zaposlenih. Posledično bi ceno pomoči odpuščenim lahko enačili s ceno 

ugleda organizacije. Zaposlovalec, ki se odloči za outplacement rešitev ne pomaga le zaposlenim, ki so 

bili odpuščeni, ampak uravnava tudi socialno ceno takšnega dejanja. Zavedati se je treba, da 

outplacement ne pomeni le nudenja novega delovnega mesta nekomu, ki smo ga odpustili, ampak tudi 
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pripravo tega posameznika na to, da se uspešno osebno in ekonomsko znajde na trgu dela, ki je oster 

in neizprosen.  
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