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Pogosto se po kronološki starosti 
starejše osebe delijo v tri skupine: 
� »mlajše« starejše osebe v obdobju od 
65 do 74 let;

� »starejše« starejše osebe v obdobju 
med 75 in 84 leti;

� »zelo stare« osebe v obdobju nad 84 
leti življenja.



Zakon o delovnih razmerjih

5. Varstvo starejših delavcev

197. člen

(opredelitev)

Delavci, starejši od 55 let, uživajo 
posebno varstvo (v nadaljnjem 
besedilu: starejši delavec).



Splošno razširjeno mnenje je, da se 
delovna sposobnost v poznih srednjih 
letih manjša, vendar to ni z ničimer 
dokazano. Res pa je, da se starejši delavci 
v povprečju slabše odrežejo kakor mlajši, 
predvsem pri delih, ki zahtevajo veliko 
hitrost, dolgotrajno zbranost, pozornost 
za podrobnosti, hitro prilagajanje in 
izjemne telesne napore. Mlajše pa 
prekašajo v poklicih, ki zahtevajo znanje, 
natančnost in premišljenost.







The Danish

picture
Retirement age 

•Currently: 65 

years

•In 2030: 68 years

•In 2040: 70 years

•In 2050: 72 years



�ROJEN MOŠKI ŽENSKA
� 1958 65,56 70,68
� 1978 66,98 74,87
� 1988 68,86 76,72
� 1998 71,37 78,75
� 2008 75,42 82,26
� 2017 78,05 83,66
�



�Zdenko Š., rojen 20. 7. 1958
�Pričakovana življenjska doba: 65,56 leta
�Napovedana upokojitev: 20. 7. 2025
�Pričakovan datum smrti: 9. 2. 2024



Someone who is employable sustainably is 
able to create value for his employer or 
customer today and in the foreseeable 
future. There are three components in that: 
health, competence and engagement.
ZDRAVJE   KOMPETENCE   VOLJA DO 
DELA
Trajnostna zaposljivost je kompleksen 
ekonomski koncept, ki teži k 
vseživljenjskemu  napredovanju in izrabi 
ponujenih možnosti. 



� Ohranjanje zdravja od otroštva naprej 
tako doma kot na delovnem mestu.

� Zdrav način življenja: zdrava prehrana in 
normalna telesna teža, gibanje, nekajenje, 
izogibanje prekomernemu uživanju 
alkoholnih pijač, izogibanje stresu.

� Zdravo delovno mesto: zdravju 
neškodljivo, ergonomsko urejeno 
delovno mesto. 

� Promocija zdravja na delovnem mestu.



Kompetence za delo so znanje, veščine in 
izkušnje.
Starejši delavci morajo znižano zmožnost 
za opravljanje nekaterih del kompenzirati z 
večanjem svojih kompetenc, ki omogočajo 
trajnostno zaposljivost.



Denar ni vse, brez denarja je vse nič.
Zaposlenost ni isto kot zaposljivosti.
Zaposljivost je vedno bolj odvisna od 
delavčevih pobud in aktivnosti, ki so 
povezane z njegovimi vrednotami. 
Doseganje vrednot in ciljev močno poveča 
voljo do dela.



Zmotno je splošno prepričanje, da so 
starejši zaposleni pogosteje v bolniškem 
staležu zaradi slabega zdravja. Beg v 
bolniški stalež se dogaja zaradi 
kombinacije številnih dejavnikov, med 
katerimi so zelo pomembni neprilagojeno 
delovno mesto, slaba motivacija za delo in  
neustrezen odnos delodajalca do starejšega 
zaposlenega. 



1. Promocija zdravja na delovnem 
mestu

2. Širjenje kompetenc
3. Motiviranje delavcev za delo



Potrebno je poiskati ravnovesje med 
delavčevo zdravstveno zmožnostjo in 
obremenitvami ter zahtevami delovnega 
mesta.
Optimalno je potrebno izkoristiti vse 
potenciale starejšega delavca in predvsem 
skrbeti za njegovo motiviranost za delo.



Ukinitev neustreznih delovnih operacij.
Uvedba novih ustreznejših delovnih 
operacij.
Ergonomska ureditev delovnega mesta.
Sprememba delovnega ritma, odmorov, 
delovnega časa …
Delo na domu.



Ministrstvo za zdravje je ustanovilo 
Delovno skupino za pripravo rešitve za 
dolgoročno obvladovanje absentizma v 
Republiki Sloveniji.


