AKTIVNO
IN ZDRAVO
STARANJE
ZAPOSLENIH
– PRILOŽNOST ZA
GOSPODARSTVO
PRISPEVKI NA UVODNI STROKOVNI
KONFERENCI PROJEKTA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Publikacija je izdana v okviru projekta »RAZVOJ CELOVITEGA POSLOVNEGA MODELA ZA DELODAJALCE ZA
AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH (POLET)«
Maribor, maj 2019

Konzorcijski partnerji projekta

Združenje delodajalcev Slovenije

Štajerska gospodarska zbornica

Gospodarska zbornica Slovenije

Obrtna zbornica Slovenije

Za informacije v tem gradivu so odgovorni avtorji in avtorice publikacije in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja
Evropske komisije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.
Pokroviteljica projekta je mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

1

DELOVNA AKTIVNOST JE POMEMBEN DEJAVNIK KAKOVOSTI STARANJA

3

PROGRAM UVODNE STROKOVNE KONFERENCE PROJEKTA »POLET«

4

DOLGOŽIVOST ZAHTEVA PRILAGODITVE

5

Mag. Katja Rihar Bajuk: PODALJŠEVANJE DELOVNE AKTIVNOSTI JE STRATEŠKA USMERITEV

6

Mag. Mladen Markota: DEMOGRAFSKA SITUACIJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

8

Marijan Papež: OBETI ZA PRIHODNOST – PODALJŠEVANJE DELOVNE AKTIVNOSTI IN
ZAKONODAJNA UREDITEV

10

Etbin Tratnik: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZA DELAVCE VSEH GENERACIJ IN
PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA

12

Slavko Krištofelc: IZKUŠNJE INŠPEKTORATA V ZVEZI Z VARNIM IN ZDRAVIM DELOM
STAREJŠIH

14

Dr. Zvone Balantič: METODOLOŠKI PRISTOPI K REŠEVANJU ERGONOMSKIH IZZIVOV V PRAKSI

16

Tina Kastelic: MENTORSTVO – MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA IN IZKUŠENJ

18

Dr. Emilija Stojmenova Duh: DIGITALIZACIJA – KO DELOVNO MESTO POSTANE
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

22

Mag. Jadranka Novoselc: VKLJUČI MODROST ZA AKTIVNO STAROST

24

Julija Peklar: CELOVIT MODEL ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH

26

2

3

DELOVNA AKTIVNOST JE POMEMBEN DEJAVNIK
KAKOVOSTI STARANJA
Evropska unija, ki se močno zaveda posledic staranja prebivalstva, si je
zastavila ambiciozen cilj – doseganje 75-odstotne stopnje delovne aktivnosti moških in žensk v starosti od 20 do 64 let. Temu želimo slediti
tudi v Sloveniji, čeprav smo daleč od zastavljenega cilja.
Stopnja zaposlenosti oseb, starih med 55 in 64 let, je v Sloveniji 33,8%, medtem ko znaša ta stopnja v EU več kot 60 %. Slovenija ima
podpovprečno zaposlenost mladih do 25. leta in starejših od 55 let
ter hkrati nadpovprečno zaposlenost oseb, starih med 26 in 54 let,
kar je slabo izhodišče za prihodnost gospodarstva, saj obeta skorajšnji
odhod močnih generacij v pokoj in visoko stopnjo vlaganja v oskrbo
starejših. Če dodamo samo še podatek, da znaša najdaljša povprečna delovna doba za zaposlene 47 let (Norveška), v Sloveniji pa zgolj
33,4 leta, je jasno, da so spremembe nujne. Poleg izrazito nizke stopnje
delovne aktivnosti starejših imamo še zelo visok delež bolniških odsotnosti (4,7 % v letu 2017), še posebej med starejšimi (6,7 %), in problematika bolniških odsotnosti, še posebej dolgotrajnih, se povečuje.
Pogled na generacijo staršev, negotovost, velikokrat ljudem nenaklonjene razmere na delovnem mestu, stereotipi in predsodki o starejših
zaposlenih so nekateri od razlogov, da v Sloveniji mnogi že po 50.
letu starosti iščejo izhod v upokojevanju. Iz podatkov lahko tudi sklepamo, da imajo zaposleni, še posebej v naši, torej vzhodni kohezijski
regiji, na delovnem mestu na voljo manj aktivnosti, ki bi ohranjale in
krepile njihovo zdravje ter dobro počutje na delovnem mestu, zato so
še bolj izpostavljeni tveganjem za pojav poškodb in razvoj bolezni, ki
so povezane z delom, torej še bolj iščejo izhod v upokojitvi. Posledično
si seveda ne zastavljajo delovnih ambicij in hitro se znajdemo v krogu,
ko tudi delodajalci ne vidijo več smisla vlaganja v njih.
Zmanjševanje delovno sposobnih zaposlenih in staranje prebivalstva
je seveda pomemben omejitveni dejavnik konkurenčnosti podjetij in
gospodarske rasti države. Zato demografske spremembe in vse posledice, ki jih te prinašajo, niso samo problem družbe ali države, ampak
postajajo vse bolj tudi zelo konkreten problem podjetij. Aktivnosti, ki
jih bodo morala podjetja zaradi aktivnega staranja na delovnem mestu
pospešeno vključevati v svoje poslovne modele, so: odpravljanje starostne diskriminacije, oblikovanje delovnih mest po meri zaposlenih,
organizacija delovnega časa tudi po meri starejših, promocija zdravja
in zdravstvena preventiva, načrtovanje sekundarnih karier, razmisleki
o pozitivnih posledicah starostne raznolikosti zaposlenih in pomenu
medgeneracijskega mentorstva ter še mnoge druge.
Poslovni modeli za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih obstajajo, njihova implementacija v vsakodnevne prakse seveda
ni hitra in enostavna, je pa znana in mogoča. Z namenom sledenja

Jože Smole,
generalni sekretar ZDS

Mag. Aleksandra Podgornik,
direktorica ŠGZ

usmeritvam Evropske unije na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja zgoraj opisane problematike v Sloveniji bo v projektu
»Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in
zdravo staranje zaposlenih (POLET)« v 120 podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno
in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz kohezijske regije
Vzhodna Slovenija pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji
ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi ter za zmanjševanje odsotnosti z dela. Tudi zato, da bodo druga podjetja lahko sledila primerom dobre prakse.
Glede na projekcije se bodo do leta 2060 izdatki za staranje v Sloveniji
povečali s sedanjih 24,7 % na 31,5 % v deležu BDP, torej kar za 6,8
odstotne točke, kar je največ med državami EU-28. Ali bomo brez temeljitih sprememb tudi v gospodarstvu takšne izdatke sploh zmogli?
Ob zavedanju, ki jih prinašajo mnoge študije, in ob hkratnem poznavanju prakse naših podjetij, ko skoraj večina podjetij ne izvaja dejavnosti za prilagajanje starajoči se delovni sili in ko večina slovenskih
podjetij tudi ne razmišlja o ukrepih, s katerimi bi podaljševali delovno
aktivnost starejših in niso zainteresirana za udejanjanje programov na
področju aktivnega in zdravega staranja, je projekt Polet torej ne samo
dobrodošel, ampak nujen. Nedvomno moramo opozoriti na potrebo
po večji ozaveščenosti in informiranosti delodajalcev o koristih izvajanja ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja ter potrebo po strokovnih usmeritvah in praktični podpori pri načrtovanju,
izvajanju in evalvaciji ukrepov na omenjenem področju. Zaznane so
tudi potrebe zaposlenih po izvajanju aktivnosti za izpopolnjevanje
kompetenc, spreminjanje stališč in stereotipnih pogledov v zvezi s starejšimi zaposlenimi in za ohranjanje in krepitev zdravja, s katerimi bi
spodbudili zaposlene, da prevzamejo odgovornost za svoje zdravje in
da so pripravljeni delati dlje. In nikar ne prezrimo ugotovitev, da so
zgodaj upokojeni v povprečju slabšega zdravja kot enako stari, ki so
dalj časa aktivni.
Zelo preprosto: gre za vpeljevanje aktivnosti zato, da bomo lahko
obvladovali enega od najaktualnejših izzivov sodobnega časa – da bi
zagotovili, da bi starejši zaposleni lahko delali dlje, da bi zmogli delati
dlje in da bi želeli delati dlje. »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (Polet)« je
projekt, katerega temeljni namen je točno ta. Projekt sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS. Izvaja ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije. Vsi navedeni deležniki se zavedamo njegove nujnosti za stabilnost gospodarstva v prihodnosti in blaginjo vseh.

Mag. Sonja Šmuc,
direktorica GZS

Danijel Lamperger,
direktor OZS

4

PROGRAM UVODNE STROKOVNE KONFERENCE
PROJEKTA »POLET«

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00

9.15

Uvodna nagovora

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica,
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz
dela, MDDSZEM
Jože Smole, generalni sekretar, Združenje
delodajalcev Slovenije
Mag. Mladen Markota, inšpektor RS za delo,
Inšpektorat RS za delo

9.15

9.35

Demografska situacija v Republiki
Sloveniji

9.35

9.50

Obeti za prihodnost – podaljševanje delovne Marijan Papež, generalni direktor, Zavod za
aktivnosti in zakonodajna ureditev
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

9.50

10.10

10.10

10.30

Varnost in zdravje pri delu za delavce vseh
generacij in predstavitev Akcijskega načrta
varnosti in zdravja pri delu
Izkušnje inšpektorata v zvezi z varnim in
zdravim delom starejših delavcev

10.30

10.55

ODMOR

10.55

11.15

Metodološki pristopi pri reševanju
ergonomskih izzivov v praksi

Dr. Zvone Balantič, Fakulteta za organizacijske
vede, Univerza v Mariboru

11.15

11.35

Mentorstvo – medgeneracijski prenos
znanja in izkušenj

Tina Kastelic, direktorica, Kompetenca, d. o. o.

11.35

11.55

Poklici prihodnosti in vpliv digitalizacije v Dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za
gospodarstvu
elektrotehniko Univerze v Ljubljani

11.55

12.15

Primer dobre prakse iz tujine*

12.15

12.35

Primera dobre prakse iz Slovenije:
- Komunala Brežice, d. o. o.
- Weilerabrasives, d. o. o.

12.35

12.50

Celovit poslovni model za aktivno in
zdravo staranje zaposlenih

12.50

14.00

KOSILO

Etbin Tratnik, Sektor za varnost in zdravje pri
delu, MDDSZEM
Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora
varnosti in zdravja pri delu, Inšpektorat RS za
delo

Ing. Wolfgang Schaffer, prokurist,
bit media e-Solutions GmbH,
član EEE Group, Graz, Avstrija
Mag. Jadranka Novoselc, direktorica,
Komunala Brežice, d. o. o., in
Jasmina Butara, koordinatorka družbeno
odgovornih projektov, Komunala Brežice, d. o. o.
Andreja Vidovič, kadrovska služba,
Weilerabrasives, d. o. o.
Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni inštitut
Ljubljana

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
* Predstavitev bo potekala v tujem jeziku, tolmačenje ni zagotovljeno.
Konferenco bo moderiral mag. Mladen Markota, inšpektor RS za delo, Inšpektorat RS za delo.
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DOLGOŽIVOST ZAHTEVA
PRILAGODITVE

Trendi, povezani z vse daljšo življenjsko dobo in nizkim
številom rojstev, kažejo na to, da se prebivalstvo v Evropi hitro stara. Slovenija je v tem pogledu ena izmed držav,
kjer se z demografskega vidika napovedujejo spremembe
večjih razsežnosti. Število prebivalstva naj se ne bi znatneje
spreminjalo, vendar pa se bo močno spremenila starostna
struktura prebivalstva. Dolgoživost sama po sebi je seveda dobra novica in posledica napredka družbe v zadnjih
desetletjih. Po drugi strani pa je tako močan dejavnik, da
moramo prilagoditi tudi določene družbene podsisteme,
da bomo lahko konsistenten družben razvoj in visok ekonomsko-socialni standard dosegali tudi v prihodnje.
Eno izmed ključnih področij, na katerem bodo potrebne
večje spremembe in prilagoditve vseh deležnikov je trg
dela. V Sloveniji naj bi se število ljudi, starih 65 let ali več
glede na število delovno sposobnih ljudi do leta 2060 kar
podvojilo. V primerjavi z ostalimi članicami EU je za nas
značilen pozen vstop na trg dela in hiter izstop s trga dela.
Poleg nizke stopnje zaposlenosti starejših, pa je v zadnjih
letih mogoče zaznati tudi naraščanje deleža bolniških odsotnosti vseh starostnih struktur, še posebej starejših zaposlenih. Zato, da bomo lahko ob daljši življenjski dobi dalj
časa aktivni tudi na trgu dela, bodo potrebne prilagoditve
delovnih mest, organizacije dela, upravljanja z zaposlenimi
in ne nazadnje tudi vrednot nas samih. Daleč je čas, ko so

bili starejši zaposleni dojeti kot nebodigatreba, danes je čas,
da prepoznamo njihovo resnično dodano vrednost.
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti smo se naslavljanja izziva staranja prebivalstva na
trgu dela lotili celostno, s strateškimi usmeritvami in cilji,
sistemskimi prilagoditvami in spodbujanjem konkretnih aktivnosti na trgu dela. Slednje smo dodatno podprli s sredstvi
Evropskega socialnega sklada in izvedbi ukrepov povezanih
s staranjem, v finančni perspektivi 2014-2020 namenili več
kot 40 mio evrov. Pri izvajanju teh ukrepov pa nas še posebej
veseli aktivno sodelovanje socialnih partnerjev, ki so ključnega pomena za uspešno naslavljanje izzivov na trgu dela.
Dober primer takšnega projekta je tudi »POLET«, v okviru
katerega bo razvit inovativen celovit poslovni model aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, ki bo delodajalcem
v pomoč pri upravljanju in vodenju medgeneracijskega
sodelovanja na delovnem mestu, pri načrtovanju in uvajanju ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in pri
zmanjševanju odsotnosti z dela. Naj bo projekt POLET
vaš projekt, kjer boste s skupnimi močmi uspešno reševali
izzive aktivnega in zdravega staranja, prispevali k ohranjanju in izboljšanju zdravja in varnosti vaših zaposlenih ter
na ta način povezovali generacije v družbeno odgovorno
sodelovanje.

Mag. Ksenija Klampfer,
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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PODALJŠEVANJE DELOVNE AKTIVNOSTI
JE STRATEŠKA USMERITEV
Mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mag. Katja Rihar Bajuk je generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja
in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okvir dela direktorata sodi področje pokojninskega in invalidskega sistema, delovnih razmerij in drugih oblik dela ter varnosti in zdravja pri delu. Opravila je magisterij iz analize evropske socialne politike. Na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaposlena od leta 2001, najprej v
Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, od leta 2012 do 2013 kot
vodja Sektorja za analize in razvoj ter od leta 2013 do 2015 kot vodja Sektorja za
delovna razmerja in druge oblike dela.

Projekcije za Slovenijo napovedujejo intenzivne demografske spremembe. Prebivalstvo naj bi se staralo hitreje kot v večini drugih državah EU. Razloga za to sta
manjše število rojstev kot v preteklosti in podaljševanje
trajanja življenja.
V letu 2018 so se sicer na trgu dela nadaljevale ugodne razmere, ki so vplivale na povečanje zaposlenosti,
vendar pa se že nakazujejo izzivi pomanjkanja delavcev
zaradi slabše demografske slike aktivnega prebivalstva.
Negativne posledice demografskih trendov lahko blažimo s spodbujanjem hitrejšega vključevanja mladih na
trg dela in daljšanjem obdobja delovne aktivnosti starejših, kar je eden ključnih izzivov, s katerim se Slovenija sooča. Delovna aktivnost in zaposlenost starejših
nad 55 let namreč ostaja med najnižjimi v EU (55–64:
42,7 % v 2017).
Nizka je tudi povprečna starost ob izstopu s trga dela.
Ta se v zadnjih letih nekoliko zvišuje, ampak je še vedno nizka. Gospodarstvo pa se na drugi strani sooča s
pomanjkanjem kadrov, demografski trendi kažejo, da
bodo pritiski na sisteme socialne varnosti vse večji.
Podaljševanje delovne aktivnosti je ena izmed strateških usmeritev delovanja Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Eden izmed ciljev,
glede katerih so se v Izhodiščih za prenovo pokojninskega sistema dogovorili vlada in socialni partnerji, je

prav tako podaljševanje delovne aktivnosti in dvig dejanske upokojitvene starosti, seveda ob predhodnih in
sočasnih ukrepih na trgu dela, ki bodo to omogočili.
Z namenom večje vključenosti starejših na trg dela na
MDDSZEM že tečejo različni ukrepi, programi, namenjeni tako starejšim brezposelnim kot tudi zaposlenim,
financirani tudi iz Evropskega socialnega sklada. Cilji
teh programov so:
• prehod v zaposlitev s pomočjo subvencij za zaposlitev,
oprostitve plačila prispevkov,
• izboljšanje zaposljivosti starejših – krepitev kompetenc,
• prilagajanje delovnih mest starejšim, spodbujanje
kulture preventive na področju varnosti in zdravja pri
delu, izboljšanje delovnih pogojev,
• opolnomočenje delodajalcev za sodelovanje s starajočo
se delovno silo.
Eden ključnih ukrepov v tem kontekstu je tudi »POLET«,
v okviru katerega bo razvit inovativen celovit poslovni
model aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, ki bo
delodajalcem v pomoč pri upravljanju in vodenju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, pri načrtovanju in uvajanju ukrepov za ravnanje s starejšimi
zaposlenimi in pri zmanjševanju odsotnosti z dela.
Temeljni cilj, ki ga zasledujemo na vseh teh področjih,
je torej višja delovna aktivnost starejših in s tem dvig
dejanske upokojitvene starosti. Z namenom omogočiti
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podaljševanje delovne aktivnosti je ključno spodbujanje
in zagotavljanje možnosti vključevanja v vseživljenjsko
učenje, krepitev kompetenc vseh delavcev ter ustvarjanje razmer in pogojev, v katerih bo moč varno in zdravo
opravljati delo. Prilagajanje delovnih mest starejšim in
njihovi delovni zmožnosti lahko pripomore k daljšemu
ostajanju na delovnem mestu.
Visoka raven varnosti pri delu v Sloveniji ter dobro
zdravje delavcev sta nujen pogoj za podaljševanje delovne dobe, aktivno in zdravo staranje. To zahteva
ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja za
vse delavce ter spodbujanje kulture preventive. Uspešno podaljševanje delovnega življenja je močno odvisno
od ustrezne prilagoditve delovnih mest in organizacije
dela, vključno z delovnim časom, dostopnostjo delovnih mest in intervencijami na delovnih mestih, namenjenih starejšim delavcem.
Dobro zasnovana delovna mesta in dobra organizacija
dela koristijo vsem starostnim skupinam. Ker bodo današnji mladi delavci jutri starejši delavci, je smiselno,
da so vsi ukrepi delodajalca, namenjeni za zagotavljanje
varnosti, zdravja in dobrega počutja, pripravljeni tako,
da upoštevajo vse generacije delavcev. Ustvariti in vzdrževati moramo delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje

delavcev skozi celotno delovno dobo, da bodo lahko delali dlje in jim bo opravljanje dela v zadovoljstvo.
Prav temu področju daje poudarek lansko leto sprejeta Resolucija o nacionalnem programu varnosti in
zdravja pri delu 2018–2027. Ta je podprta z Akcijskim
načrtom za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 v prvem
triletnem obdobju (2018–2020), v katerem so navedeni
številni ukrepi za uresničitev strateških ciljev in ukrepov, usmerjenih v zagotovitev varnosti in zdravja pri
delu, v spodbujanje kulture preventive na področju
varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanje raznolikosti delavcev.
Omenjeni ukrepi predstavljajo zgolj del celovitega pristopa naslavljanja posledic demografskih sprememb.
Na številnih področjih so potrebne prilagoditve obstoječih sistemov in ureditev, da bi lahko bolje uporabili
zmogljivosti spremenjene starostne strukture. Zavedamo se, da je od tega, kako se bomo na te spremembe
odzvali, odvisna kakovost naših življenj. K iskanju in
oblikovanju ustreznih rešitev, ki temeljijo na konceptu
aktivnega staranja, zato pristopamo celovito in uravnoteženo, saj lahko le tako zagotovimo kakovostno življenje in blaginjo za celotno prebivalstvo.
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Mag. Mladen Markota:
DEMOGRAFSKA SITUACIJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Mag. Mladen Markota, dr. med., Inšpektorat RS za delo
Mag. Mladen Markota je zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnost, Inšpektoratu RS za delo na projektu EU (Evropski socialni sklad)
»Odpravimo konflikte na delovnem mestu«. Njegovo delo na projektu zajema področje
varnosti in zdravja pri delu. Osebna bibliografija obsega 112 znanstvenih, preglednih
in strokovnih člankov, od tega jih je bilo pet objavljenih v revijah, ki jih indeksira SCI.

POVZETEK PRISPEVKA
Delovanje Inšpektorata RS za delo se navezuje na vse značilnosti dela: na pravni odnos med delodajalcem in delavcem ter na široko področje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Na vseh področjih, tako na formalno-pravnem
urejanju delovnih razmerij kot tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, prihaja do odpiranja novih vsebin. Eden
od pomembnejših premikov v vsebini dela je bil v zadnjem času povzročen s preusmeritvijo pozornosti delodajalcev s
klasičnih obremenitev in škodljivosti na delovnem mestu na področje staranja delovne populacije, tj. na področje, ki
se v svoji široki paleti odraža na vseh ravneh življenja delavca.

Uvod
V svoji strategiji na področju varnosti in zdravja pri delu
za obdobje 2014 do 2020 je EU opredelila staranje delovne populacije kot strateški cilj (1). V Sloveniji bo nadaljevanje trenutnega demografskega gibanja vodilo do
še intenzivnejšega procesa staranja prebivalstva, kar bo
imelo vrsto negativnih posledic na področju ekonomske
dejavnosti, področju zdravstvenega in socialnega zavaro-

vanja, izobraževanja, kulture itd. Osnovna značilnost demografske situacije in demografskega gibanja v Sloveniji
so nizka nataliteta, nizka fertiliteta in nizek naravni prirastek. Za proces staranja slovenskega prebivalstva je z ene
strani značilno »ekscesno« povečanje deleža starega in
zmanjševanje deleža mladega prebivalstva, z druge strani
pa podaljševanje življenja starejših od 50 let. Lahko tudi
pričakujemo, da bo število ekonomsko aktivnih kmalu
enako številu ekonomsko neaktivnih.
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Število umrlih in število živorojenih, Slovenija, 1954 do 2018 (vir: SURS)

Povprečno število otrok, ki jih rodi ženska v rodni dobi, se je
znižalo z 2,1 v letu 1980 na 1,5 v letu 2018. To pomeni, da se v
Sloveniji generacije ne obnavljajo, posebno je problematično,
da se ne obnavlja osnova za obnovo generacij – ženska popu-

umrli

rojeni

lacija v starostni skupini 18–48 let. Na ta način se bo zmanjšal tudi ustvarjalni in vitalni potencial prebivalstva. Nataliteta
se v Sloveniji znižuje več kot 100 let. Glavne značilnosti tega
zniževanja so: zniževanje deleža žensk s tremi in več otroki,
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spreminjanje časovnega razporeda rojstev v rodni dobi in
zmanjševanje razlik v ravni rodnosti med različnimi socialnimi sloji. Trenutno znaša povprečna starost žensk v Sloveniji
ob prvem porodu okoli 32 let, v letu 1980 pa je znašala 25 let.
V Sloveniji smo leta 1993 razvili prvič depopulacijski model,
kar pomeni, da je število umrlih preseglo število živorojenih.
Depopulacijski model je potem bil prisoten vse do leta 2006.
Ponovno se je pojavil leta 2018. Delovna aktivnost med starejŠvedska 78 %
Nemčija 70 %

Danska
69 %
Nizozemska 60 %

Finska 60 %
Češka 55 %

šimi (55–64 let) pa je med najnižjimi v EU, kar je predvsem
odraz zgodnjega upokojevanja zaradi nizke zahtevane starosti
ob doseganju polne pokojninske dobe in prenizkih spodbud
za ostajanje v aktivnosti (2) – slika 2. K njej prispevajo tudi
nerazvito upravljanje z različnimi starostnimi skupinami v
podjetjih, neprilagajanje delovnih pogojev starejši delovni sili
ter trenutno stabilen model konflikta z nizko medsebojno komunikacijo na ravni delavec – delodajalec.
Italija
60 %
Slovenija 55 %

Madžarska 60 %
Grčija
55 %

EU 28 55 %

Stopnja delovne aktivnosti v nekaterih državah EU, v %, starostna skupina 55–64 let (vir: Eurostat)

Projekcije razvoja prebivalstva
Projekcije razvoja prebivalstva upoštevajo tudi migracije. Vendar upoštevanje migracij v projekcijah pokaže,
da bodo imigracije le malo omilile proces staranja prebivalstva Slovenije. Ker ne moremo računati na hiter dvig
rodnosti oz. fertilnosti in ker nismo izpostavljeni intenzivnemu, predvsem pa ne konstantnemu pritoku prise-

Pričakovano trajanje življenja
Pričakovano trajanje življenja je eden najpomembnejših kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva. To je hipotetični kazalnik, ki povzema vzorec umrljivosti določenega prebivalstva. Ob
rojstvu predstavlja povprečno število let, ki jih lahko pričakuje
novorojen otrok, če bo umrljivost v teku njegovega življenja
enaka, kot je bila umrljivost v koledarskem letu, za katerega je
bilo pričakovano trajanje življenja izračunano. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije za Slovenijo pričakovano trajanje življenja ob rojstvu znaša v letu 2017 za moške 77,8 leta, za

Zaključek
Staranje prebivalstva je proces, s katerim se soočajo vse evropske države in tudi Slovenija pri tem ni izjema. V izrazitejši obliki se je pojavilo v dvajsetem stoletju. Prebivalstvo Slovenije se
po svojih demografskih značilnostih ne razlikuje od prebivalcev razvitejših dežel. Zaskrbljujoča je izrazito nizka rodnost,

ljencev, bo starega prebivalstva vedno več, mladega pa
vedno manj. Podatki osnovne različice Eurostatovih projekcij prebivalstva za Slovenijo predvidevajo absolutno
naraščanje prebivalstva v Sloveniji do leta 2030 – takrat
naj bi doseglo število okoli 2.030.000. Nato pa naj bi število prebivalstva Slovenije začelo upadati. Selitveni prirast
namreč ne bo več zadoščal za izničevanje visokega negativnega naravnega prirasta.

ženske pa 83,9 leta oz. okoli 80,9 leta za oba spola. Razlika med
moško in žensko populacijo glede pričakovanega trajanja življenja ob rojstvi znaša okoli 6 let. Ta razlika je ob rojstvu najvišja,
ker kazalnik predvideva vsa tveganja, značilna za moško populacijo – samomor, nezgode, zastrupitve itd. Razlika med moško
in žensko populacijo praktično ne obstaja, ko govorimo o pričakovanem trajanju življenja ob 65. letu starosti. V tej starosti je
moški praktično preživel vsa tveganja. Zato lahko zaključimo,
da ženska populacija ne živi bistveno dlje, ampak bistveno manj
tvega v življenju. Omenimo še to, da imajo najvišje pričakovano
trajanje življenja v EU Španija, Francija in Švedska (3).

ki bo vodila do še bolj intenzivnega procesa staranja prebivalstva in posledično delovne populacije. Rezultati projekcij prebivalstva kažejo, da se ekonomski aktivnosti do pozne starosti
v prihodnje preprosto ne bo dalo izogniti. Na koncu lahko v
zaključku zastavimo vprašanje: zakaj številke, ki so v slovenski
javnosti vsaj okvirno prisotne že več kot 20 let, ne spodbudijo
odločne akcije za iskanje rešitev.

Literatura:
1.
2.
3.

Communication from the Commission to the Euriopean Parliament, the Council, the Eurioean Economic and social Committee and the Committee of the
Regions on an EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020, Brussels 2014.
Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice; Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, april 2016
European Health for All database (HFA.DB): https://gateway.euro.who.int/en/country-profiles/
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Marijan Papež: OBETI ZA PRIHODNOST – PODALJŠEVANJE
DELOVNE AKTIVNOSTI IN ZAKONODAJNA UREDITEV
Marijan Papež, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Marijan Papež, univ. dipl. pravnik, je od 1. 8. 1986 zaposlen v zavodu (takrat še skupnost) in od 12. 4. 2005 je generalni direktor ZPIZ Slovenije. V letu 2009je bil imenovan v krovno delovno in kasneje delovno skupino za pripravo ZPIZ-2, kjer je tako v
postopku priprave kot v postopkih sprejemanja aktivno sodeloval kot strokovnjak za
področje obveznega PIZ. Kot član delovne skupine je sodeloval pri pripravi Bele knjige. Napisal je že veliko strokovnih člankov in komentarjev ter predaval na različnih
posvetih, konferencah, kongresih ipd.

POVZETEK PRISPEVKA
Vse reforme, ki so bile sprejete po samostojnosti Slovenije, so prinesle, predvsem pri ženskah, podaljšanje pokojninske dobe in zvišanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
V letu 2019 je možno pridobiti pravico do starostne pokojnine za oba spola pri dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe brez dokupa in starosti 60 let oziroma najmanj s 15 leti zavarovalne dobe pri starosti 65 let. Z najmanj
20 leti pokojninske dobe pa se ženska lahko upokoji pri starosti 64 let in 6 mesecev. Vendar se miselnost posameznikov in delodajalcev ter tudi ostala zakonodaja nista dovolj hitro prilagajali spremembam upokojitvenih
pogojev. Še vedno obstaja predsodek pri zaposlovanju kandidatov, ki so stari 50 let in več. V prihodnje lahko
pričakujemo ne samo spremembe, ki jih je s postopnim dvigom starostne meje za najmanj 15 let zavarovalne
dobe s 65 na 67 let predlagalo MDDSZEM, ampak tudi podaljšanje delovne aktivnosti s 40 na 42 ali 43 let in
dvig starostne meje s 60 na 62 ali 63 let. Potrebno bo vpeljati še »vmesno« pravico do starostne pokojnine.
Seveda ni dovolj, da se spremeni samo pokojninska zakonodaja, mora se tudi ostala, ki sodi v okvir zaposlitve
in dela (delovnopravna, zdravstvena, za varstvo pri delu ipd.).

Vse reforme, ki so bile sprejete po samostojnosti Slovenije,
so prinesle, predvsem pri ženskah, podaljšanje pokojninske dobe in zvišanje starostne meje za pridobitev pravice
do starostne pokojnine.
Če se je ženska pred reformo leta 1992 lahko upokojila s 35
leti pokojninske dobe, ne glede na dopolnjeno starost (če je
začela delati s 15 leti, je to pomenilo, da se je lahko upokojila že s 50 leti starosti), se je po ZPIZ-92 lahko upokojila pri
starosti 53 let. ZPIZ-1 je pri ženskah podaljšal pokojninsko
dobo na 38 let in dvignil starostno mejo na 58 let. S ZPIZ-2

pa so se pogoji za moške in ženske izenačili na 40 let pokojninske dobe brez dokupa in starost 60 let. Pri moških je
pokojninska oziroma delovna oziroma pokojninska doba
brez dokupa vseskozi znašala 40 let, spreminjala se je le
potrebna starost. Pred letom 1992 ni bila določena starost,
po ZPIZ-92 in ZPIZ-1 je bila potrebna starost 58 let in po
ZPIZ-2 starost 60 let. Pri doseženi krajši pokojninski dobi,
najmanj 20 let, se je ženska pred letom 1992 lahko upokojila pri starosti 55 let, moški pri starosti 60 let, po ZPIZ-92
ženska pri starosti 58 let in moški 63 let, po ZPIZ-1 ženska
pri starosti 61 let in moški 63 let. Po ZPIZ-2 bo z letom
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2020 ta pravica ženskam ukinjena, moškim pa je bila že z
letom 2016. Za najmanj 15 let zavarovalne dobe pri moških
že vseskozi velja starost 65 let, ki pa je za ženske pred letom
1992 in s ZPIZ-92 znašala 60 let, s ZPIZ-1 se je dvignila na
63 let in s ZPIZ-2 z letom 2016 na 65 let.
Iz navedenih sprememb upokojitvenih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine se lepo vidi, kakšen
preskok je bil dosežen v četrt stoletja. Vendar se miselnost
posameznikov in delodajalcev ter tudi ostala zakonodaja
nista dovolj hitro prilagajali spremembam upokojitvenih
pogojev. Še vedno je marsikatera ženska, ki mora sedaj delati do 60. leta, nostalgična ob misli na tistih 35 let pokojninske dobe in starost 50 let, ko so se upokojevale mame,
babice, ki pa so seveda v veliki večini vstopale na trg dela
zelo mlade, stare 15 let ali največ 20. Kot starost za upokojitev se je dvigovala tudi starost za vstop na trg dela, v
povprečju še bolj, predvsem v obdobju krize, primarno zaradi šolanja, ko se večina vključi v študij in ga zaključi pozneje kot v preteklosti, predvsem ali tudi zaradi bolonjskega študija. Tako se je struktura mladih zavarovancev zelo
poslabšala. V zadnjih letih se trend rahlo obrača na bolje,
tudi zaradi vključevanja študentskega in dijaškega dela v
pokojninsko dobo. So se pa zaposlitvene možnosti v zadnjih dveh letih izboljšale. Zgovoren je podatek, da je bilo v
letu 2008 povprečno 904 tisoč zavarovancev, v letu 2013 le
še 833 tisoč in v letu 2018 kar 939 tisoč.
Še enkrat poudarjam, da se miselnost posameznika in
predvsem delodajalca ni tako hitro spreminjala, kot sta se
spreminjala trg dela in pokojninska zakonodaja. Še vedno
obstaja predsodek pri zaposlovanju kandidatov, ki so stari
približno 50 let. Prva misel je namreč, da ta se bo pa kmalu
upokojil, čeprav ima do upokojitve še najmanj 10 let, če
se je zaposlil pri starosti 20 let, in 15 let, če se je zaposlil
pri starosti 25 let ali kasneje. Tako jih delodajalci redko zaposlijo, zaposlene tudi manj izobražujejo, sami delavci pa
imajo večkrat občutek, predvsem tisti, ki iščejo zaposlitev,

da so nezaželeni, nepotrebni in potem iščejo rešitve tudi v
bolniški odsotnosti ter postopkih za oceno invalidnosti. Že
vrsto let pa v državi bijemo plat zvona, smo namreč na repu
v EU po zaposlenih med 55. in 64. letom starosti. Seveda
ni dovolj, da se spremeni samo pokojninska zakonodaja,
mora se tudi ostala, ki sodi v okvir zaposlitve in dela (delovnopravna, zdravstvena, za varstvo pri delu ipd.).
Če se vrnem na področje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, za kar sem bolj usposobljen, je sedaj v razpravi predlog MDDSZEM, da bi se od leta 2023 za najmanj 15
let zavarovalne dobe starost postopno dvignila s 65 na 67
let, po dva meseca na koledarsko leto. Seveda predlog na
sindikalni strani ni naletel na odobravanje, kar je povsem
normalno. Po moji oceni je predlog pričakovan in korekten, predvsem zaradi postopnosti in kasnejše uveljavitve,
tj. ne takoj po sprejemu zakona, kar smo bili navajeni pri
vseh treh reformah. Potrebno je poudariti, da bo to veljalo le za tiste, ki ne bodo imeli 40 let pokojninske dobe.
Pojavlja pa se težava, ki jo bo potrebno rešiti s še eno
možnostjo starostne upokojitve, in sicer da se vsi tisti, ki
so se zaposlili s 27 leti ali kasneje, ne bodo upokojevali
pri 67 letih. Moramo se zavedati, da bo prej ali slej prišlo
do podaljšanja delovne aktivnosti s 40 na 42 ali 43 let in
dviga starostne meje s 60 na 62 ali 63 let. Reformo lahko
pričakujemo v naslednjih nekaj letih. Čim prej bo, tem
bolje, ker si bomo lahko privoščili daljši prehod, v letu
ali dveh, in začetek uveljavitve ne bi bil takojšen. Najbolje bi bilo, da bi se takoj lotili še ostalih potrebnih sprememb, ki so nakazane že v Beli knjigi in na nek način
tudi v koalicijskem sporazumu. Sprejete bi bile do konca
leta 2020 in začele postopno veljati 2023, kot je predlagalo
MDDSZEM za dvig starosti s 65 na 67 let. Da zaključim
z že nakazano še eno pravico do starostne pokojnine: pri
starosti 65 let postopni dvig zavarovalne dobe, na primer
s 15 na 35 let (dvig za eno leto, dve ali največ pet let v koledarskem letu), ki bi bila dobrodošla vsaj za tiste, ki so se
pozneje vključili na trg dela.
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Etbin Tratnik: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZA DELAVCE
VSEH GENERACIJ IN PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA
Etbin Tratnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Etbin Tratnik, univ. dipl. inž. strojništva, podsekretar, je zaposlen na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, natančneje v sektorju za varnost in
zdravje pri delu. Področje njegovega dela obsega varnost in zdravje pri delu na področjih varne uporabe delovne opreme, osebne varovalne opreme, gradbeništva, slikovnih zaslonov, hrupa, vibracij, delovnih mest, ocenjevanja tveganj itd. Sodeluje pri
pripravi predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

POVZETEK PRISPEVKA
Visoka raven varnosti in zdravja pri delu ter dobro zdravje delavcev sta nujen pogoj za podaljševanje delovne dobe,
aktivno in zdravo staranje. Uspešno podaljševanje delovnega življenja je močno odvisno od ustrezne prilagoditve
delovnih mest in organizacije dela, vključno z delovnim časom, dostopnostjo delovnih mest in intervencijami na
delovnih mestih, namenjenih starejšim delavcem. Dobro zasnovana delovna mesta in dobra organizacija dela koristijo vsem starostnim skupinam. Ključnega pomena je spodbujanje vseživljenjskega učenja in obratnega mentorstva.
Poleg zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu sta na tem področju pomembna tudi naslednja dva dokumenta: Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 in Akcijski načrt za izvajanje
nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu v prvem triletnem obdobju.

Zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu se nanaša
tudi na različno starost delavcev in s tem povezane specifičnosti. V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnih določil
zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, ki urejajo
varnost in zdravje delavcev različnih generacij:
• Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri
delu.
• Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev
ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri
ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci
izpostavljeni pri delu.
• Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja
na delovnem mestu.
• Delodajalec mora pri načrtovanju dela upoštevati duševne
in telesne zmožnosti delavcev ter zmanjševati tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in
zdravje delavcev pri delu.

• Delodajalec mora upoštevati temeljna načela varnosti in
zdravju pri delu, in sicer predvsem: izogibanje nevarnostim, ocenjevanje tveganj, prilagajanje dela posamezniku
z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega
okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja
monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale
zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela) itd.
• Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci
izpostavljeni.
• V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci
za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.
• V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja
priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

13

• Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.
• Delodajalci in delavci oziroma njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno
obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu z zakonom in predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
• Delodajalec mora zagotoviti obveščenost nosečih delavk,
mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o ukrepih delodajalca za varnost in zdravje teh delavcev pri delu.
• Delodajalec mora delavcem omogočiti, da sodelujejo pri
obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnega
in zdravega dela.
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri
delu 2018–2027 navaja, da sta visoka raven varnosti pri delu
v Sloveniji ter dobro zdravje delavcev nujen pogoj za podaljševanje delovne dobe, aktivno in zdravo staranje. To zahteva
ustvarjanje varnega in zdravega delovnega okolja za vse delavce ter spodbujanje kulture preventive. Uspešno podaljševanje
delovnega življenja je močno odvisno od ustrezne prilagoditve delovnih mest in organizacije dela, vključno z delovnim
časom, dostopnostjo delovnih mest in intervencijami na delovnih mestih, namenjenih starejšim delavcem. Dobro zasnovana delovna mesta in dobra organizacija dela koristijo vsem
starostnim skupinam. Ključnega pomena je spodbujanje vseživljenjskega učenja in obratnega mentorstva.

Akcijski načrt za izvajanje nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v prvem triletnem obdobju
navaja številne aktivnosti, ki jih bodo izvedli različni akterji
na področju varnosti in zdravja pri delu. Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti je nosilec nekaterih aktivnosti, ki se nanašajo na varnost in zdravje delavcev
različnih generacij, med drugim:
• priprava modela ocene tveganja, ki upošteva posebna tveganja, s katerimi se srečujejo starejši delavcev,
• priprava spletnih praktičnih smernic za upravljanje varnosti
in zdravja pri delu ob upoštevanju starostne strukture ter
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, zlasti mentorstva in obratnega mentorstva,
• uvedba in promocija ocene tveganja, ki bo upoštevala posebnosti dela starejših delavcev ali delavk na delovnih mestih,
• organizacija seminarjev s poudarkom na ravnanju s starejšimi delavci, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja,
mentorstva in obratnega mentorstva.
Z upravljanjem varnosti in zdravja na delovnem mestu, ki
upošteva staranje delovne sile, se ne bosta izboljšala samo
zdravje in življenje posameznih delavcev, temveč tudi produktivnost in stroškovna učinkovitost organizacije. Ne smemo pozabiti, da so današnji mladi delavci prihodnji starejši
delavci.
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Slavko Krištofelc: IZKUŠNJE INŠPEKTORATA V ZVEZI
Z VARNIM IN ZDRAVIM DELOM STAREJŠIH
Slavko Krištofelc, Inšpektorat RS za delo, Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja
pri delu
Slavko Krištofelc, univ. dipl. inž. elektrotehnike, je zaposlen na inšpektoratu od leta
1998 dalje. V začetnem obdobju je opravljal naloge inšpekcijskega nadzora ter že
takrat sodeloval pri različnih projektih, tudi mednarodnih. Udeležuje se sestankov
SLIC (Senior Labour Inspector Committee) in bil je član dveh delovnih skupin SLIC.
Od leta 2013 zaseda delovno mesto direktorja Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja
pri delu.

POVZETEK PRISPEVKA
Inšpektorat RS za delo pri svojih nadzorih zelo pogosto ugotavlja, da se veliko delodajalcev ne zaveda pomembnosti
področja varnosti in zdravja pri delu ter v ta namen potrebnih ukrepov sploh ne izvajajo ali pa jih v zelo omejenem
obsegu in nestrokovno. Največ težav jim povzročata ocenjevanje tveganj in identifikacija nevarnosti, kar velja še
zlasti za nekoliko zahtevnejše dejavnike, ki za ustrezno obravnavo potrebujejo tudi poglobljena znanja. Vsi ti dejavniki so kar konkretno opredeljeni v slovenski zakonodaji, vendar so v praksi obravnavani pomanjkljivo in celo neustrezno, za kar lahko najdemo vzrok tudi v preračunljivosti delodajalcev. Vsekakor takšno ravnanje delodajalcem ne
prinaša koristi, saj slej ko prej pride do neželenih nezgod pri delu ter posledično regresnih zahtevkov, okvar zdravja
in celo poklicnih bolezni. Še posebej je to izrazito v primeru starejših delavcev in glede na to, da se pričakovana
delovna doba podaljšuje, bo postajala ta problematika vedno bolj aktualna in pomembna.

Poslanstvo Inšpektorata RS za delo je izvajanje učinkovitega nadzora nad spoštovanjem določil zakonodaje s
področja varnosti in zdravja pri delu, delovnopravne
zakonodaje in zakonodaje s področja socialnega varstva
ter preventivno delovanje z namenom zagotavljanja urejenosti in zadovoljstva vseh deležnikov na področjih
delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter sociale.
Še posebno je cilj Inšpektorata RS za delo poskrbeti
za varno in zdravo delo delavcev tako, da se podaljša
delovna in življenjska doba brez poškodb in nezgod na
delu. Vodilo je, da je najboljši delavec zdrav delavec, in
to velja za delavce v vseh starostnih obdobjih.
Inšpektorji Inšpektorata RS za delo pri svojem delu
stremijo k čim bolj pogosti prisotnosti na terenu in so
v letu 2018 opravil 5842 inšpekcijskih pregledov, največ
v podjetjih z manjšim številom zaposlenih delavcev. In-

špektorji so pri tem ugotovili 14.137 kršitev. Med vsemi
ugotovljenimi kršitvami ponovno izstopajo kršitve, ki se
nanašajo na postopke ocenjevanja tveganj in na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem. V skoraj enakih
deležih pa sledijo kršitve, ki so jih inšpektorji ugotovili
v zvezi z urejenostjo delovnih mest na začasnih in premičnih gradbiščih ter v zvezi z usposabljanjem delavcev
za varno delo. Te kršitve skupaj so predstavljale skoraj
61 % vseh ugotovljenih kršitev. Na podlagi ugotovljenih
kršitev so inšpektorji izdali 4144 upravnih in prekrškovnih ukrepov, najštevilčnejše so bile upravne odločbe, s
katerimi so delodajalcem odredili odpravo ugotovljenih
nepravilnosti, ter upravne prepovedne odločbe – skupaj
jih je bilo skoraj 61 %.
V letu 2018 so inšpektorji ponovno, že 15. leto zapored,
opravljali usmerjene nadzore nad izvajanjem predpisov
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o varnosti in zdravju pri delu na osnovi tako imenovanega reprezentativnega vzorca poslovnih subjektov. Delodajalci, pri katerih so bili opravljeni inšpekcijski nadzori v zvezi z osnovnimi zahtevami s področja varnosti
in zdravja pri delu, so bili izbrani s pomočjo računalniškega programa z uporabo metodologije naključnih številk. Namen takšnih nadzorov je tudi zniževanje števila
tistih delodajalcev, pri katerih predhodno še nikoli ni
bil opravljen inšpekcijski pregled s področja varnosti in
zdravja pri delu. Vendar lahko ugotavljamo, da število
subjektov, ki še niso imeli inšpekcijskega nadzora, v zadnjih letih ostaja na skoraj istem nivoju 70 %, kar pomeni,
da so delodajalci tisti, ki morajo sami poskrbeti za varnost in zdravje svojih delavcev in ne razmišljati o tem,
da jih zelo verjetno inšpektor ne bo nikoli obiskal. Vsekakor veliko delodajalcev meni, da predstavlja varnost
in zdravje pri delu neko »nujno zlo« in administrativno
oviro ter vlaganje velikih stroškov, ki pa ne kažejo pozitivnih rezultatov v krajšem obdobju. Zato velika večina delodajalcev sicer izvaja minimalne ukrepe, pogosto
komaj v zadostnem obsegu, težave pa se pojavljajo pri
zahtevnejši problematiki. Regresni zahtevki pa so tisti,
ki imajo največji vpliv na delodajalce in na njihovo politiko varnosti in zdravja pri delu, čeprav mogoče le za
krajše obdobje.
Na inšpektoratu zelo pogosto ugotavljamo, da delodajalci v Sloveniji praktično ne razlikujejo med »mladimi«
in »starejšimi« delavci. Delovna mesta so urejena na način, ki ne razlikuje zahtev, katere narekujejo posamezne
starostne skupine delavcev. Na varnost in zdravje starejših delavcev opozarja že Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, ZVZD-1), predvsem v 5., 7. in 9. členu. Pri tem je potrebno upoštevati

zlasti temeljno načelo prilagajanja dela posamezniku z
ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega
okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter
delovnih in proizvajalnih metod.
Temeljni dokument, s katerim delodajalci »obvladujejo«
varnost in zdravje delavcev, je ocena tveganja in enega
od najpomembnejših korakov ocenjevanja tveganj predstavlja zlasti identifikacija nevarnosti, ki se pojavljajo v
delovnem procesu, ter kateri delavci so tem nevarnostim izpostavljeni, pri čemer je potrebno upoštevati tudi
starost posameznih delavcev. Zelo pogosto ugotavljamo, da delodajalci oziroma njihovi strokovni delavci ne
»obvladujejo« ustrezno predvsem zahtevnejših tveganj
(ergonomija, ročno premeščanje bremen, nevarne kemične snovi, vibracije ipd.) oziroma nevarnosti in jih
pogosto tudi ne obravnavajo ali pa to store nestrokovno.
Vsako takšno nestrokovno početje vodi do nezgod pri
delu, lahko pa tudi do okvar zdravja ali celo poklicnih
bolezni. Za strokovno izvedbo ocenjevanja tveganj je
zelo pomembno uporabiti pravo metodo ocenjevanja,
posebno pozornost pa je potrebno nameniti tudi reviziji ocenjevanja tveganj. Predhodno omenjena zahtevnejša tveganja so v slovenski zakonodaji kar ustrezno
obravnavana, saj so zahteve v zvezi s tem opredeljene v
posameznih pravilnikih. V praksi pa inšpektorji ugotavljajo, da se določila teh specifičnih pravilnikov ne izvajajo dosledno oziroma samo delno in še to neustrezno.
Prav tako lahko ugotavljamo, da je tolmačenje zakonodaje zgrešeno oziroma se zakonodaja tolmači na način,
ki delodajalcu najbolj ustreza, in to največkrat delavcem
ne zagotavlja varnih in zdravih delovnih razmer, kar občutijo zlasti starejši delavci.
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Dr. Zvone Balantič: METODOLOŠKI PRISTOPI
K REŠEVANJU ERGONOMSKIH IZZIVOV V PRAKSI
Zvone Balantič, prof. dr., Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Zvone Balantič je doktoriral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, danes
pa je redni profesor za področje »Človek v delovnem procesu« na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. V zgodnjem obdobju se je posvetil
raziskovanju pretoka zraka v dihalnem sistemu in proučevanju fiziologije dihalnega
sistema pri človeku, kasneje pa se je njegovo delo skoncentriralo na področje humanizacije dela in ergonomije, ki interdisciplinarno povezujeta inženiring in medicino.

POVZETEK PRISPEVKA
Vsi vemo, da kronološki čas teče za vse enako hitro ter da imamo mlajši in starejši le različno koordinatno izhodišče
v tej dimenziji. Beseda, ki opredeljuje to relativnost, je staranje in označuje lastnost vsakega živega bitja. Človek, ki
je ključni del tega sistema, se z leti fiziološko spreminja, kar neposredno vpliva na sposobnost prepletanja njegove
sposobnosti z zahtevami njegovega delovnega mesta. Na spreminjajoče se značilnosti zaposlenih se je potrebno
dinamično odzivati in seveda dovolj zgodaj poskrbeti, da se delovne sposobnosti ohranjajo. Vsako delovno mesto
ima svoje značilnosti, v kombinaciji s fiziološkimi značilnostmi zaposlenega pa ergonomsko okolje praktično postaja unikum. Zanesljivo oceno teh edinstvenih delovnih mest lahko pridobimo z meritvami in uporabo določenih
ergonomskih metod.

Človek se stalno sooča z iskanjem virov za povečanje
učinkovitosti svojega dela, toda pri tem je ergonomija
pogosto spregledana. Managerji v poslovnih in produkcijskih sistemih se počasi vse bolj zavedajo pomena
ergonomije. Ergonomija je marsikdaj razumljena kot visok in nepotreben strošek pri vzpostavljanju sistema za
zmanjševanje napak, sistema za ugotavljanje in preprečevanje preobremenitev zaposlenih, sistema preventive
za zmanjševanje pojava bolezni itd. Management prevečkrat pozablja, da ergonomija svoj vpliv širi vsaj v treh
smereh – v smeri povečevanja učinkovitosti, v smeri
dviga motivacije in v smeri zmanjševanja absentizma in
predvsem prezentizma.
Vložek v ergonomijo vsekakor ni strošek, toda v ergonomijo ni smiselno vlagati brezglavo in brez ugotovljenih dejstev, ki nam jih lahko sporočajo ocene in meritve.

Ergonomija je zelo kompleksna veda in na tem področju
obstaja cela vrsta metod za ugotavljanje preobremenjenosti zaposlenih. Znanje, ki je potrebno za obvladovanje
ergonomskih principov, je povezano z mnogimi področji in tvori interdisciplinarni presek naravoslovnih, humanističnih in družboslovnih znanosti.
Pravi pogled na ergonomijo dobimo šele v širšem časovnem kontekstu, ko zaposleni svoje delo izvajajo z
večjo motivacijo, so bolj učinkoviti in posledično bolj
zdravi. Fluktuacija človeških virov se umiri in postane
nadzorovana, zanesljiva in bolj stabilna. Posebno je to
očitno pri starejših zaposlenih. Ob izpostavljanju učinkovitosti mislimo na optimizacijo gibov in na razbremenitev kostno-mišičnega sistema pri človeku. Ergonomija
je lahko zelo učinkovita v notranji logistiki, ko bremen
ni potrebno prelagati, prenašati, dvigovati in spuščati.
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Manj telesnih naporov z vpeljavo ergonomskih rešitev
omogoča hitrejše delovanje procesa (modularna individualno prilagodljiva delovna mesta, transportni vozički,
valjčne transportne proge ...).
Naš namen je identificirati nevarnosti za zaposlenega v
delovnem procesu, napraviti oceno verjetnosti neželenega dogodka in oceniti resnost ter pogostost dogodkov,
ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih. Seveda lahko ukrepamo že mnogo prej in tako preprečimo razvoj
dogodkov, ki bi povečevali katerokoli tveganje. Delovna
mesta in delo v njihovih okoljih so vir obremenitev, ki
vplivajo na človeka. Obremenjenost telesa je običajno
prilagojena spolu in starosti zaposlenega. Če hočemo
natančno opredeliti vzroke za nastanek kostno-mišičnih obolenj (KMO), je potrebna strukturirana obdelava
potencialnih vzrokov in osredotočenost na posamezne
sklope telesa, ki sodelujejo pri določenem delu – analitičen metodološki pristop, ki omogoča primerljivost med
posameznimi deli in obremenjenostjo telesa človeka,
ki to delo opravlja. Obremenitve, ki vstopajo iz okolja
in vplivajo na človeka, je treba opredeliti in vrednotiti.
Mnogi avtorji se lotevajo razvoja posameznih metod, ki
na različne načine poskušajo postaviti skupni imenovalec fizičnim obremenitvam odraslih in otrok, žensk in
moških, belopoltih in temnopoltih, majhnih in velikih
... Pogosto omenjene in uporabljene metode kontro-

le ergonomskih fizičnih obremenitev so RULA, REBA
OWAS, NIOSH itd. Vsaka od metod ima določeno
značilnost, ki jo lahko izpostavimo pri izboru metode
proučevanja ergonomske drže telesa pri delu. Primerjalne analize prispevajo k hitrejšim rešitvam ergonomske
dejavnosti, kar ne pomeni le humanizacije dela, temveč
tudi varčevanje, ko se z ukrepi zmanjšajo možnosti obolevnosti zaradi dela (poškodbe, okvare, kronična obolenja, invalidnost ipd.).
Strokovni in praktični vidiki poznavanja ustreznosti metod vplivajo na izboljšanje procesov, učinkovitost
dela in imajo še druge pozitivne učinke, kar je potrebno
obravnavati kot strateški proces nenehnega izboljševanja (podobno kot Kaizen). Gre za odkrivanje problemov
v konkretnih delovnih okoljih, njihovo analizo in reševanje. Proces izboljševanja je stalen in povezan s strateškimi pobudami in cilji podjetja. Zaposleni se lahko
aktivno vključi v reševanje evidentiranih težav. Seveda
mu mora pri tem pomagati strokovnjak, ki vsaj delno
pozna področje ergonomije. Prav na tem področju smo
že marsikje skupaj postavili temelje tem principom ter
naredili prve in odločilne korake v smeri izboljševanja
počutja na delovnem mestu z uporabo ergonomskih
metod. Princip je še toliko bolj pomemben, ko v proučevanje vključujemo fiziološke značilnosti starajoče delovne sile, posebno v obdobju 55+.
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Tina Kastelic: MENTORSTVO – MEDGENERACIJSKI
PRENOS ZNANJA IN IZKUŠENJ
Tina Kastelic, Kompetenca, d. o. o.
Ljubezen do dela z in med ljudmi jo je pripeljala do študija psihologije v Ljubljani. Tekom študija se je usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje je nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Je specializantka organizacijske transakcijske analize, zaključila je izobraževanje na treningu trenerjev, usvojila
osnove medicinske hipnoze, NLP in psihodramo. Ima številne izkušnje s področja ocenjevanja potenciala in razvoja kadrov. V zadnjih letih se je specializirala za kompleksne
kadrovske rešitve (kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, definiranje odgovornosti in vlog ipd.). Izvaja tudi poglobljene treninge za razvoj mehkih veščin
in coachinge. Mladostna zagnanost, odprtost za spremembe, različna znanja in izkušnje
jo navdihujejo pri delu z ljudmi in organizacijami.

POVZETEK PRISPEVKA
Dandanes je zelo veliko govora o fenomenu milenijske generacije. Maja 2013 je revijo Time krasila odmevna naslovnica 'Jaz, jaz, jaz generacija: milenijci so leni, samoupravičenci in narcisi, ki še vedno živijo s svojimi starši'. Pa je vse
to res? Dejstvo je, da je to generacija, ki prihaja na trg oz. je na njem že močno prisotna in nekako nimamo izbire, da
z njimi ne bomo sodelovali. Vprašanje je torej, kaj lahko naredimo, da jih kar najbolje integriramo v družbo in naša
podjetja. Kakšna je vloga mentorjev v podjetjih? Sploh znamo ponuditi ustrezno mentorstvo ali za to pač ni nikoli
časa in nato raje gasimo požare?

Vsaka generacija ima svoje zakonitosti in specifike. Med
njimi so definitivno prisotne razlike. Kljub temu pa nikakor ne smemo pozabiti, da problemov ne rešujemo z
generacijo, ampak s posameznikom. Pomemben je individualen pristop in ozaveščanje lastnih prepričanj, stereotipov in predsodkov, ki nas pri tem ovirajo. Če menimo, da so vsi predstavniki generacije Y leni in tako tudi
vodimo komunikacijo, imamo zelo malo možnosti, da
bomo dosegli konstruktiven pogovor in našli ustrezne
dogovore.
Kakšne so torej značilnosti posameznih generacij?
V generacijo Y so vključeni posamezniki, ki so bili rojeni med 1980 in 2000. To skupino so zaznamovali dogodki, kot so razmah interneta, mobilni telefoni in globalni
terorizem, ter vplivali na to, da so se lahko na določeni
razvojni stopnji oblikovale podobne lastnosti.

Generacija X vključuje posameznike, rojene med 1966 in
1979. Na pripadnike te generacije sta imeli ključni vpliv
globalizacija in industrijska revolucija.
Sledi generacija baby boom, kateri pripadajo posamezniki, rojeni med 1946 in 1965. Na njih je vplivalo obdobje
velike vizije po drugi svetovni vojni, relativno zdravje in
svoboda ter začetek osamosvajanja osebnosti.
Najstarejša je zrela generacija, v katero spadajo posamezniki, rojeni pred letom 1945. Ta skupina ljudi se je
v času svoje mladosti soočala z veliko depresijo, drugo
svetovno vojno in obdobjem industrializacije.
Kljub vsemu je pomembno, da pogledamo celostno sliko. Generacija Y je generacija, ki si je že ali pa si bo zelo
kmalu ustvarila družine. To pomeni, da potrebujejo večjo
stabilnost in tudi nekoliko več varnosti. Ustvarjanje dru-
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žine navadno za sabo potegne tudi reševanje stanovanjske
problematike, stabilen finančni pritok, ki omogoča skrb
za družino. Velikokrat se omenja, da generaciji Y denar ni
pomemben, ampak so jim pomembni le delovni pogoji.
Vsekakor večina daje prednost dobrim delovnim pogojem. To pa še ne pomeni, da si ne želijo solidnega plačila
za svoje delo. Nikakor ne gre samo za medgeneracijske
razlike, ampak je potrebno upoštevati tudi razlike med
posamezniki znotraj generacije in življenjsko obdobje,
situacijo, v kateri je posameznik. Vsi poznamo ljudi, ki
so istih let kot mi, in dobro vemo, da smo si lahko zelo
različni. To moramo imeti v mislih in ne smemo posploševati.
Mentorstvo kot ključna sestavina dobrega medgeneracijskega sodelovanja
Na tem mestu je smiselno postaviti vprašanje, kaj vse
vsebuje dober mentorski proces. Si inženir pod pojmom
mentorski sistem predstavlja enako kot vodja informacijske službe ali kadrovnik? Dejstvo je, da si sistem mentorstva različni kadri tolmačijo na različne načine, zato je
pomembno, da ob vpeljavi mentorskega sistema v podjetje dodobra definiramo njegov načrt. Mentorski proces
lahko opredelimo kot proces, v katerem izkušenjsko bogat
posameznik pomaga mlajšemu pri njegovem razvoju in
napredku, ter kot proces usmerjanja in vodenja mladega
neizkušenega človeka z nasveti in pojasnili. Povzamemo
lahko, da je bistvo mentorstva učenje praktične narave –
gre za učenje o aktualnih stvareh posamezne organizacije, ki novega zaposlenega pomaga uvesti v organizacijsko
kulturo podjetja. Vsekakor pa dandanes ne smemo pozabiti, da je lahko mentor tudi mlajši od mentoriranca.
Skozi proces mentorstva, ki večinoma poteka v dvoje, se
izpopolnjujeta tako mentor kot tudi učenec. Mentor se
bogati s pridobivanjem novih izkušenj, pri njemu se razvijajo/izboljšajo vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
krepijo se povezave mentorja z izobraževalno sfero, preko
poučevanja se uči tudi sam. Prav tako je izpostavljen novim idejam, s svojim delom pridobiva ugled v kolektivu,
navsezadnje pa se ob uspehih mentoriranca poveča tudi

njegovo notranje zadovoljstvo. Na drugi strani mentoriranec v krajšem času in učinkoviteje spozna kulturo in
politiko podjetja, razvije strokovne kompetence in sposobnosti, pridobi povratne informacije o svoji uspešnosti, prevzame odgovornost in je za dobro opravljanje dela
v organizaciji bolj motiviran. Dodano vrednost načrtovanja mentorskega sistema v organizacijah vidim tudi v
zmanjšanju medgeneracijskih razlik oziroma pri ohranjanju medgeneracijskega stika. Kljub temu da smo v praksi
največkrat priča temu, da je mentor starejša oseba, mentoriranec pa mlajša, to ni pravilo in tudi v praksah prihaja
do obrnjenih situacij, kjer je mentor mlajša oseba, mentoriranec pa starejša. Zato je na tem mestu pomembno
le to, da se zavedamo, da lahko iz dvosmernega procesa
mentorstva veliko pridobita tako mentoriranec kot tudi
mentor. Mlajša oseba, pa naj bo to mentoriranec ali mentor, lahko pripadnika druge, starejše generacije nauči veliko, prav tako pa lahko pripadnik starejše generacije na
mladega prenese veliko znanja, vrednot in kompetenc. Iz
opisanega bi lahko sklepali na idealno situacijo. Ampak
ali je res v praksi vse tako črno na belem?
Nemalokrat se zgodi, da predvsem mentorji v mentorskem sistemu ne vidijo prav posebnega smisla in se
posledično z vlogo mentorja zelo težko poistovetijo.
Potrebno se je vprašati, zakaj. Se morda mentorji ne
počutijo kompetentne na področju vodenja, komunikacije in predajanja znanja? Jim morda dodatno delo
predstavlja prevelikega porabnika njihovega delovnega
časa? Morda enostavno v vlogi mentorja vidijo samo nepotrebno delo, ki so jim ga naložili drugi? Razlogov je
mnogo, pomembno pa je, da mentorjem mentorski sistem predstavimo na pravi način in da jim damo na voljo
dovolj časa, da se za mentorsko vlogo pripravijo, saj je
za uspešno opravljanje mentorstva nujno potrebna skrbno načrtovana priprava. Na začetku je potrebno dobro
poznavanje dela, ki ga mentor želi posredovati učencu,
dobro poznavanje delovnega okolja, institucije, v kateri
izvaja proces, vsekakor pa ne smemo pozabiti tudi na
dobro poznavanje strukture organizacije in sodelavcev.
Mentorirancu se mora razložiti posamezne korake in
faze, ki vodijo h končnemu cilju, ter se z njim spoznati

21

do te mere, da lahko mentor objektivno oceni njegovo
znanje, dosedanjo usposobljenost in njegove prednosti,
preko katerih lahko prinese dodano vrednost podjetju.
Da bo mentor učinkovit, mora že pred začetkom mentorskega procesa narediti dober načrt oziroma program
ter vnaprej pripraviti cilje, katere morata doseči mentor in učenec skupaj. Pomislite, kako bi se vi odzvali, če
bi od svojega nadrejenega samo prejeli navodilo, da v
ponedeljek začnete uvajati oziroma mentorirati novega
zaposlenega. Najverjetneje bi v trenutku, ko bi dano informacijo predelali, imeli še tisoč dodatnih vprašanj in
dilem, ki bi jih radi razrešili pred začetkom prevzema
vloge mentorja. Nemalokrat pa se tudi zgodi, da dodatnih informacij mentor ne prejme in da je skupaj s svojo novo vlogo vržen v vodo, iz katere mora izplavati na
površje.
Slabo načrtovan in izpeljan mentorski proces pa ne
vpliva samo na kakovost dela mentorjev, ampak tudi na
samo uspešnost posamezne organizacije, saj se lahko
zgodi, da na odhod talentov iz organizacije v (občutno)
prekratkem roku vpliva tudi slaba implementacija vpe-

ljave novega zaposlenega. Pomislite, kako bi se počutili,
če bi prispeli v podjetje, kjer bi začeli opravljati delovne
naloge, nihče pa vas v sam proces dela in kulturo podjetja ne bi vpeljal. Najverjetneje bi to negativno vplivalo
na vaše zadovoljstvo, blagostanje in notranje motivacijo,
s čimer bi se postopoma v vas sprožila želja po zapustitvi
dotične organizacije. Po daljšem notranjem boju bi organizacijo zapustili, ponovno bi se vključili na trg dela in
z veliko vnemo iskali novega delodajalca, ki bi vam omogočil to, kar vam prejšnja delovna organizacija ni znala.
Iz omenjenega lahko spišemo epilog. Mentorski sistem,
če je le-ta seveda pravilno zastavljen, podjetju predstavlja uporabno strateško orodje, s katerim organizacija
pridobiva sveže ideje, nove perspektive, prijetnejšo organizacijsko kulturo, večji ugled in zadovoljstvo vseh
zaposlenih. Zato je na tem mestu morda bolj primerno vprašanje, kako optimalno načrtovati in prilagoditi
mentorski sistem posamezni organizaciji, mentorjem
in mentorirancem, da le-tem ne bo predstavljal nujnega zla, ampak sredstvo za dosego zastavljenih ciljev in
orodje za ohranitev talentov v organizaciji.
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Dr. Emilija Stojmenova Duh: DIGITALIZACIJA – KO
DELOVNO MESTO POSTANE VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Dr. Emilija Stojmenova Duh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko,
direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije
Dr. Emilija Stojmenova Duh, je doktorirala s področja elektrotehnike na Univerzi v
Mariboru. Po diplomi leta 2009 je bila zaposlena v podjetju Iskratel. Bila je tudi vodja
Demole Slovenije, dela mreže Demola, ki je s strani OECD in Svetovne banke priznana
kot primer najboljše prakse za oblikovalce inovacijskih politik. Trenutno je direktorica
Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije in docentka na Fakulteti za elektrotehniko,
Univerza v Ljubljani. Je odgovorna za razvoj in koordinira aktivnosti nacionalne mreže FabLab Slovenija.

POVZETEK PRISPEVKA
Ključni element, na katerega se morajo osredotočiti podjetja, so znanja in kompetence oz. kako zagotoviti,
da bodo zaposleni dobili prave veščine in kompetence, ki bodo nujno potrebne za delo in življenje v digitalni
dobi. Veščine in kompetence, ki jih bodo zahtevali novi poklici, niso nujno samo digitalne. Tako imenovane
»mehke« veščine, kot so timsko delo, sposobnost prilagajanja in hitrega učenja, bodo velikokrat obvezni element, ki ga bodo delodajalci iskali pri svojih zaposlenih. Vse spremembe, ki jih prinaša digitalizacija, bodo
zahtevale, da delovno mesto na nek način postane vseživljenjsko učenje. Poleg iskanja novih kadrov bodo
morala podjetja skrbeti za ohranitev kvalificiranih delavcev na področjih, kjer so talenti teh delavcev na višji
ravni. Zagotavljanje spodbudnega pravega okolja, ki omogoča pridobivanje izkušenj, učenje in rast, bo tako
bistvenega pomena za uspeh podjetja.

Skoraj ni dneva, da ne bi slišali ali kaj prebrali na temo
digitalizacije. O digitalizaciji govorimo prav vsi in povsod – na delovnem mestu, doma, celo s prijatelji. Žal se
v večini primerov digitalizacija prikazuje v negativnem
pomenu: zaradi digitalizacije bo izginilo veliko delovnih
mest in posledično bo veliko ljudi, predvsem starejših in
manj kvalificiranih, ostalo brez služb; uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) slabo vpliva
na otroški razvoj; družbena omrežja bodo nadomestila
pristne osebne stike med prijatelji in tako naprej. Vendar
številne raziskave iz Evrope in Avstralije prikazujejo, da
bo kot posledica digitalizacije nastalo več in novih delovnih mest, kot jih bo izginilo. Raziskave prikazujejo tudi
to, da so visoko plačani poklici in sektorji tisti, ki najbolj izkoriščajo nove tehnologije, medtem ko sektorji, ki
ne izkoriščajo novih tehnologij, imajo v povprečju nižjo
dodano vrednost. Pri reševanju tega vprašanja sta pravi

izziv digitalizacija in „industrija 4.0“, ki mora po mnenju
raziskovalcev pripraviti delavce za trg dela v prihodnosti
in s tem izboljšati možnosti vsakega posameznika, da izkoristi prednosti digitalne preobrazbe s prehodom v sektorje in poklice prihodnosti. Ključni element, na katerega
se morajo osredotočiti tako podjetja kot tudi države, so
znanja in kompetence oz. kako zagotoviti, da bodo zaposleni in prebivalci dobili prave veščine in kompetence, ki
jih bodo potrebovali za delo in življenje v digitalni dobi.
Veščine in kompetence, ki jih bodo zahtevali novi poklici, niso nujno samo digitalne, kot so na primer analitična
obdelava podatkov ali sposobnost programiranja. Tako
imenovane »mehke« veščine, kot so timsko delo, čustvena inteligenca, kreativnost, sposobnost prilagajanja, kritičnega razmišljanja, pogajanja in hitrega učenja, bodo
velikokrat obvezni element, ki ga bodo delodajalci iskali
pri svojih zaposlenih.
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Spremenjeni poklici v digitalni dobi bodo zahtevali
spremenjene učne načrte in študijske programe, ki bodo
že zelo na začetku morali vključevati vsebine, ki bodo
spodbujale razvoj, pokrivale področja analitičnega in
kritičnega razmišljanja in zagotovile, da bodoči kadri
pridobijo bazična znanja s področja informatike. Dodatna sprememba, ki jo danes vedno bolj opažamo in bo
samo še bolj izrazita v prihodnosti, je način, kako bodo
delavci pridobivali znanja in veščine. Tradicionalni način »en delavec – ena zaposlitev« postaja zastarel. Novi
poklici so in bodo vedno bolj projektno usmerjeni – to
pomeni, da bo isti zaposleni nastopal v različnih vlogah
in opravljal različne naloge. Zaposleni bodo sodelovali
v bolj odprtem nizu projektov v podjetju, kjer bodo tudi
izbirali projekte, ki so jim zanimivi in ki jim bodo omogočili bodisi uporabo spretnosti, ki jo imajo v največjem
obsegu, bodisi zapolnitev vrzeli v znanju. Takšen način
dela zahteva sodelovanje v timih. Strukture, ki temeljijo
na timskem delu, spodbujajo tudi skupno učenje. Posamezniki se na eni strani lahko učijo drug od drugega,
na drugi pa skupaj odkrivajo nove stvari in pridobivajo
nova znanja ter izkušnje. Kot posledica delovno mesto
na nek način postane vseživljenjsko učenje. Zagotavlja-

nje spodbudnega pravega okolja, ki omogoča pridobivanje izkušenj, učenje in rast, bo tako bistvenega pomena
za uspeh podjetja.
Poleg iskanja novih kadrov, ki imajo digitalna znanja, in
dvigovanja produktivnosti bodo morala podjetja skrbeti za
ohranitev kvalificiranih delavcev na področjih, kjer so talenti teh delavcev na višji ravni. V primerih, ko je digitalna
tehnologija vpeljana na prava mesta in pravi način, lahko
bistveno pomaga pri tem, da ohrani starajoče se zaposlene
neodvisne in aktivne čim dlje, ter izboljša kakovosti delovnega življenja. Povsod po svetu in tudi v Sloveniji se premalo zavedamo in izkoriščamo edinstvene priložnosti, ki
jih digitalna preobrazba ponuja, da staranje prebivalstva in
zaposlenih spremeni v pot rasti. S pametno uporabo IKT
in interneta se odpirajo nove možnosti za aktivne, zdrave in produktivne načine staranja, ki predstavljajo številne
priložnosti na osebni, delovni ter tudi družinski in družbeni ravni. Širše gledano lahko tehnologija ustvari vključujoče delovno in življenjsko okolje ter pomaga spodbujati
gospodarsko okolje, v katerem starejši od 60 let sodelujejo
in pomembno prispevajo, se ukvarjajo z inovativnostjo, živijo zdravo, aktivno in produktivno življenje.
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Mag. Jadranka Novoselc:
VKLJUČI MODROST ZA AKTIVNO STAROST
Mag. Jadranka Novoselc, direktorica, Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o.
Jadranka Novoselc, direktorica podjetja Komunala Brežice, je magistrica znanosti. V
brežiški Komunali je zaposlena od same ustanovitve. Pozna, ceni in spoštuje vsakega
izmed zaposlenih. Zaveda se, kako pomembna sta vsak posameznik znotraj podjetja
in njegovo delo. Zadovoljen zaposleni je namreč tudi uspešen zaposleni, kar je ključno
za zadovoljstvo uporabnikov, pa tudi za uspeh podjetja.
Delo, ki ga opravlja, in ljudje, ki jo obkrožajo, jo izpolnjujejo, pomembna sta delo s
srcem in pozitivna energija.

POVZETEK PRISPEVKA
V podjetju ugotavljamo, da se trend staranja prebivalstva, ki je prisoten v razvitem svetu, odraža tudi pri našem kadru in tako se povprečna starost zaposlenih viša. Dolgoročno to dejstvo predstavlja tako možnost za
dodano vrednost v podjetju kot tudi svojevrsten izziv. V naših delovnih procesih se trudimo izkoristiti medgeneracijsko sodelovanje in tako izkoristiti potencial vseh generacij. Starejši zaposleni so bogat vir znanja in
izkušenj. Podaljševanje njihove delovne aktivnosti in socialna vključenost prinašata korist vsem generacijam.
Starejši prenašajo na mlajše svoje izkušnje, s svojo zrelostjo in preudarnostjo mlade uvajajo v poslovne procese
in jim pomagajo pridobivati kompetence, potrebne za posamezno delovno mesto, hkrati pa od mladih dobivajo sodobna znanja in izkušnje, predvsem s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Izziv nam predstavljata dve področji upravljanja s starejšimi zaposlenimi – ohranjanje zdravja in vseživljenjsko
učenje. Ohranjanje zdravja vseh zaposlenih, vključno s starejšimi zaposlenimi, izvajamo skozi promocijo zdravja na
delovnem mestu. Načrtno skrbimo za izboljšanje psihofizične kondicije vseh zaposlenih, predvsem pa starejšim zaposlenim omogočamo zdravo in varno delovno okolje, da
bodo sposobni opravljati delo skozi celotno delovno dobo.
S številnimi aktivnostmi osveščanja skrbimo za preprečevanje poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v
zvezi z delom, ki bi jih povzročilo delovno okolje, delo, življenjski stil.
Drugi izziv predstavlja vseživljenjsko učenje. Starejši zaposleni imajo v podjetju praviloma nižjo stopnjo dosežene

formalne izobrazbe. Prav tako jim pogoste spremembe, ki
so stalnica današnjega poslovnega sveta, predstavljajo prav
posebne, zahtevne izzive.
Naše Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje. Leta
2016 smo bili razglašeni za najboljšega delodajalca v Republiki Sloveniji. Tako je bil naš trud, ki ga vsakodnevno
vlagamo v naš največji kapital – v naše zaposlene – opažen
tudi v širši javnosti. Na podlagi naših rezultatov smo tri
leta zapored prejeli bronasto (2016) oziroma srebrno priznanje za Inovacije Posavja (2017 in 2018). V novembru
2017 smo prejeli naziv HRM projekt leta 2017 za najboljši
projekt na področju dela z zaposlenimi. Smo tudi nosilec
polnega certifikata Družini prijazno podjetje, certifikata
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Učeče se organizacije in mednarodnega certifikata za kakovost ISO 9001:2015.
V podjetju izvajamo številne ukrepe za učinkovito upravljanje s starejšimi zaposlenimi, med drugim tudi:
Spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov in medgeneracijsko druženje – zaposleni se med seboj družijo ob različnih priložnostih, ki jih organizira podjetje ali sindikat,
in sicer: interne športne igre, kjer spodbujamo timski duh
in kjer so kategorije prilagojene tudi starejšim zaposlenim
(človek ne jezi se), možnost udeležbe na Komunaliadi –
srečanju komunalnih podjetij v Sloveniji, vodene delavnice
na temo izboljšanja medsebojne komunikacije, odnosov
..., nepozabne novoletne zabave, poletni pikniki s čolnarjenjem po reki Krki, rojstnodnevne zabave, mesečna srečanja zaposlenih, prostovoljna čistilna akcija »Očistimo občino Brežice«, kjer zaposleni eno od pomladnih sobot čistijo
Brežice, potem pa nadaljujejo dan z druženjem in srečelovom, družbeno odgovorna akcija zaposlenih, kjer vsako
leto izvedejo eno družbeno koristno delo v občini Brežice,
skupno sajenje rož po mestu … Ob določenih priložnostih
se aktivnosti udeležijo družinski člani, tudi vnuki. Podjetje
podeljuje priznanje za življenjsko delo zaposlenim, ki so v
podjetju najdaljši čas, tj. Naj delavec Komunale Brežice –
priznanje za življenjsko delo, in so na komunalnem področju zgled in navdih. Zadnji nagrajeni je bil dolgoletni sodelavec na vodovodu, ki je bil v podjetju zaposlen 42 let ter je
še dve po doseženih kriterijih za upokojitev zavzeto delal
v podjetju in svoje znanje prenašal na mlajše sodelavce. S

sodelavci smo sprejeli »Deklaracijo odličnosti v naših odnosih«, ki v veliki meri govori o medsebojni povezanosti,
soodvisnosti, pri čemer pa ne smemo pozabiti na zabavo,
sproščenost in smeh. Deklaracija je objavljena na vsaki od
enot podjetja in nastavljena kot ohranjevalnik zaslona na
računalniških ekranih – z namenom, da ohranja dogovor
živ in uporaben pri vsakdanjem delu.
Uspehi, ki jih beležimo kar nekaj vsako leto, nas navdihujejo, da si vedno znova postavljamo višje cilje in sledimo
novim izzivom. Na leto izvedemo več kot 30 projektov, s
katerimi ljudi v naši občini ozaveščamo o družbeno odgovornem ravnanju z okoljem.
V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne
partnerje, občane in predvsem najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov. V
podjetju pa ne skrbimo samo za uspešne poslovne rezultate, temveč si prizadevamo ustvarjati motivacijsko delovno
okolje za zaposlene. Zanje pripravljamo najrazličnejša formalna in neformalna izobraževanja ter jim tako omogočamo nenehen razvoj. V letu 2017 smo delo z zaposlenimi
tudi sistemizirali in pričeli v podjetje vpeljevati Celostni
sistem modela inovacij 3x12. Na državni ravni smo dve leti
zapored za svoje delo prejeli nagrado za strateško celovitost
pravne osebe HORUS 2017 in priznanje Press ter HORUS
2018. Na vse dosežke smo neizmerno ponosni. Vsa navedena priznanja so potrditev, da delamo dobro, da se trudimo postati odlični na vseh področjih našega delovanja.
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Julija Peklar: CELOVIT MODEL ZA AKTIVNO
IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH
Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Julija Peklar, je univerzitetna diplomirana psihologinja, zaposlena kot svetovalka v
Izobraževalno raziskovalnem inštitutu Ljubljana. Deluje predvsem na področju psihologije dela in organizacije. Njeno delovno področje obsega pripravo analiz, poročil,
gradiv in prispevkov s področja psihologije ter organizacijo dogodkov, vodenje izobraževanj, delavnic in teambuildingov s področja zdravja na delovnem mestu.

POVZETEK PRISPEVKA
V podjetjih je vedno bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo
ter izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih, ter ukrepih za prilagajanje dela spremembam, ki se pri zaposlenih pojavijo s starostjo. S tem namenom se razvija in v podjetja vpeljuje Celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz 120 sodelujočih podjetjih iz kohezijske regije Vzhodna
Slovenija (KRVS) pomagal in jih opolnomočil pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s
starejšimi zaposlenimi.

Konkurenčnost in blaginja Evrope v prihodnosti sta
močno odvisni od njene zmožnosti izkoristiti potenciale
delovne sile. Le-ta bo po projekcijah vedno starejša, saj
nas bo zaradi demografskih trendov (podaljševanje življenjske dobe in zniževanje rodnosti) v prihodnosti vse
manj, kot družba pa bomo vse starejši. Zaradi staranja
prebivalstva se v večini držav članic Evropske unije zvišuje tudi upokojitvena starost, kar s seboj prinaša številne izzive na področju aktivnega in zdravega staranja.
V podjetjih je vedno bolj v ospredju potreba po sistematičnih, celovitih in dolgoročnih ukrepih, ki ohranjajo
ter izboljšujejo zdravje in varnost vseh zaposlenih, ter
ukrepih za prilagajanje dela spremembam, ki se pri zaposlenih pojavijo s starostjo. Z izvajanjem omenjenih
ukrepov lahko dosežemo, da so zaposleni pripravljeni
in sposobni delati dlje, s čimer pomembno prispevajo
k medgeneracijski solidarnosti. Vlaganje v zdravje zaposlenih je torej pomembno z vidika družbene odgovornosti podjetij, hkrati pa tudi z ekonomskega vidika.
Z izboljšanjem zdravja zaposlenih namreč lahko dosežemo zmanjšanje stroškov delodajalcev in zdravstvene

ter pokojninske blagajne, kar posledično vpliva tudi na
boljšo vzdržnost javnih financ, večjo konkurenčnost gospodarstva in blaginjo prebivalcev.
Evropska unija je prepoznala izzive in priložnosti, ki jih
s seboj prinaša starajoča se delovna sila, ter si v strategiji
Evropa 2020 zastavila ambiciozen cilj – doseganje 75-%
stopnje delovne aktivnosti moških in žensk v starosti od
20 do 64 let. Vendar v Sloveniji v primerjavi z drugimi
državami članicami krepko zaostajamo z doseganjem
tega cilja. V državi že vrsto let beležimo eno najnižjih
stopenj delovne aktivnosti starejših v EU, s čimer se
uvrščamo močno pod njeno povprečje. Poleg omenjenega problema je v Sloveniji zaznati tudi visok delež
bolniških odsotnosti zaposlenih, med katerimi še posebej izstopajo starejši zaposleni. Oba problema izraziteje
izstopata v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS)
– tukaj je delovna aktivnost zaposlenih nižja kot v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS), hkrati pa je tudi
odstotek odsotnosti z dela (absentizem) v tej regiji višji
kot drugje v Sloveniji.
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Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanju zgoraj opisane problematike bo v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih
(POLET)« razvit in v 120 podprtih podjetjih implementi-

ran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz
kohezijske regije Vzhodna Slovenija pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi
zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.

Pri vpeljavi modela v podjetje govorimo o treh ključnih korakih njegove vpeljave:
1. korak: ANALIZA
2. korak: VPELJAVA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE
3. korak: SPREMLJANJE

PODROČJE I:
VARNO IN
ZDRAVO
DELOVNO
OKOLJE

ANALIZA
Ugotavljanje stanja
v podetju
Določitev prioritet,
ciljev
Načrt uvedbe
sprememb, ukrepov

SPREMLJANJE

PODROČJE IV:
PRILAGODITEV
ORGANIZACIJE
DELA IN
DELOVNEGA ČASA
ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJA

ZAPOSLENI

PODROČJE III:
KARIERNI
RAZVOJ, RAZVOJ
KOMPETENC IN
USPOSABLJANJE

VPELJAVA IN
IZVAJANJE UKREPOV
ZA AKTIVNO IN ZDRAVO
STARANJE ZAPOSLENIH

PODROČJE II:
PSIHOSOCIALNI
VIDIKI ZDRAVJA
IN DELA

Merjenje učinkov
in koristi
implementiranih
ukrepov
Načrt nadgradnje
ali dopolnitev
ukrepov
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Vpeljava modela v praksi pomeni implementacijo in
izvajanje ukrepov na štirih ključnih področjih aktivnega in zdravega staranja:
I. Varno in zdravo delovno okolje
II. Psihosocialni vidiki zdravja in dela
III.Karierni razvoj, razvoj kompetenc in usposabljanje
Iv. Prilagoditev organizacije dela in delovnega časa zaposleni
Omenjen model, ki se bo vpeljeval v tako širok nabor
podjetij iz KRVS, je v slovenskem prostoru novost in za
sodelujoča podjetja lahko predstavlja prvi korak k reše-

vanju izzivov, s katerimi se soočajo na področju aktivnega
in zdravega staranja.
Področje upravljanja s starostjo zaposlenih lahko podjetje s stalno strokovno podporo ter vsemi strokovno-informativnimi gradivi in izobraževanji, ki jim bodo na
voljo v času vpeljave modela, uvrsti kot stalnico v svoj
program promocije zdravja ali nadgradi že obstoječe
dobre prakse in programe, ki se v podjetju že vršijo. Le
preventiven, celosten in proaktiven pristop do področja
aktivnega in zdravega staranja na dolgi rok prinaša uspešne rezultate.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

