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PROGRAM OHRANITVE  

KLJUČNIH KADROV 

Ključne zaposlene je v podjetju težko nadomestiti, saj gre za sodelavce, 

ki imajo izvrstna institucionalna znanja, veščine in izkušnje. Predstavljajo 

tudi komparativno prednost podjetja pred konkurenco. Izguba tega 

kadra predstavlja za podjetje visoko tveganje, pri čemer predstavlja  

nadomestitev in vzgoja novega ključnega kadra velik strošek, je pre 

dolgotrajna ali celo nemogoča. 

Naš program ohranitve ključnega kadra pomaga prepoznati ključne 

zaposlene, oblikuje matriko razvoja ključnega kadra in opredeli aktivnosti, 

ki izključijo poslovno tveganje za organizacijo. 

 

Program ohranitve ključnih kadrov je naravnan dolgoročno, a s takojšnjim 

učinkom že tekom samega izvajanja. Zajema proces 7-ih korakov, ki 

vključuje vse potrebne aktivnosti planiranja, izvedbe, usklajevanja in 

spremljanja z namenom, da se vzpostavi sistem na dolgi rok. 
 

Proces, s skrbnim načrtovanjem in  izvedbo, omogoča organizaciji, da 

sistematično vzdržuje in opolnomoči kritična področja, kot je ustrezen 

razvoj in ohranjanje ključnih kadrov; razvoj nivoja njihove motivacije in 

zavzetosti, prenosa znanj v ustreznem časovnem okviru in planiranje 

uspeha v vsaki situaciji. 
 

Z načinom sistematične obravnave in razvoja ključnih kadrov do 

najmanjše možne mere zmanjšamo poslovni riziko njihove izgube. 

Rezultati projekta 

• Zadržanje in motivacija ključnih zaposlenih 

• Ustrezen vzpostavljen sistem prenosa znanj   

• Vzpostavljen sistem planiranja uspeha 

• Manjši poslovni riziko za organizacijo 

 

 

 

Potencialne spremljevalne 

aktivnosti 

Sistemski razvoj ključnega kadra 

Program upravljanja s talenti 

Program strateških delovnih mest 

 

 

 

 

Trajanje 

6-12 
mesecev 

Ciljna skupina 

- Vse organizacije 

- Zaposleni s posebnimi 

sposobnostmi, veščinami, 

znanji, izkušnjami 

 

Ključni koraki procesa 

1. Kriteriji za opredelitev ključnega kadra  

2. Izbira ključnega kadra 

3. Matrika za opredelitev ključnega kadra 

4. Definiranje korakov ohranitve in  

    odgovornosti 

 

5. Izvajanje Programa za ohranjanje ključnega  

    kadra s strani vodstva 

 

6. Usklajevanje izvajanja Programa  ohranitve in  

    ocenjevanje učinkovitosti programa  

 

7. Redno (kvartalno) upravljanje s podatki  

    matrike ključnega kadra   

 

 

Prednosti 

▪ Zadržanje ključnega kadra 

▪  Planiranje uspeha 

▪  Manjši stroški uvajanja in dodatnega   

 zaposlovanja 

 

 

▪  Zmanjšanje rizika izgube ključnih zaposlenih 

▪  Manjši poslovni riziko 

▪  Večja aktivna zavzetost  ključnega kadra 
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DEVELOR PROGRAM OHRANITVE KLJUČNIH KADROV 

je vitalni del Develor programa, ki se ukvarja z 

razvojem talentov, ki skupaj s programoma Strateška 

delovna mesta in Upravljanje s talenti  zagotavlja 

pripravljenost na ustrezen kadrovski razvoj v 

organizaciji. Programi predstavljajo ključne stebre 

razvoja blagovne znamke preko zaposlenih – 

EMPLOYER BRANIDNG. 

 

 

 

Develor d.o.o., Cesta Toneta Tomšiča 11, 4270 Jesenice 

Tel.: +386 4 583 73 10, Fax.: +386 4 583 73 11, E-mail: info@develor.si, spletna stran: www.develor.si 
 

mailto:info@develor.si
http://www.develor.si/

